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Næstu verkefni í tollamálum 

I. 

Hinn 1. maí sl. gekk í gildi ný ís-
lenzk tollskrá, sem samþykkt var 

af Alþingi í lok síðasta þings. Kemur 
hún í stað tollskrárinnar frá 1939, sem 
nú hefur verið í gildi í nær aldarfjórð-
ung. Á því langa og umbrotamikla tíma-
bili, sem síðan var liðið, höfðu verið 
gerðar margvíslegar breytingar á toll-
skránni, vörur fluttar á milli álags-
flokka, einstökum tollum breytt og al-
mennir viðaukar lagðir á fyrri toll-
upphæðir. Auk þess höfðu verið lögð 
ýmis ný gjöld á innflutning, svo sem 
innflutningsgjald, söluskattur af inn-
fluttum vörum, byggingarsjóðsgjald o. 
fl., sem öll voru innheimt samhliða tolli. 
Breytingar þessar voru oftast nær gerð-
ar til þess að mæta aðsteðjandi fjár-
hagsvandamálum, án þess að hægt væri 
að taka nægilegt tillit til áhrifa þeirra 
á tollakerfið í heild. Mikið misræmi 
hafði því oft skapazt milli tolla á ein-
stökum vörum innbyrðis, og hefur það 
haft margvíslegar óhagstæðar afleið-
ingar. Auk þess var þetta kerfi að-
flutningsgjalda orðið svo flókið, að nær 
ógerningur var að átta sig á þvi eða 
fá nauðsynlega yfirsýn, til þess að hægt 
væri að taka skynsamlegar ákvarðanir 
í tollamálum, svo að ekki sé nefnt, hve 

mikla vinnu og óhagræði það hafði í 
för með sér bæði fyrir yfirvöld og inn-
flytjendur. 

Meginbreytingin í hinni nýju toll-
skrá er í því fólgin, að upp er tekin ný 
vöruflokkun og öll hin margvíslegu að-
flutningsgjöld, sem fyrir voru, hafa 
verið sameinuð í einn toll. Jafnframt 
hefur verið stefnt að því að samræma 
sem bezt tolla á skyldum vörum og á 
vörum, sem eru sambærilegar i notkun. 
Þessar breytingar, ásamt lækkun hæstu 
álagsflokkanna, hafa það í för með sér, 
að heildartolltekjur lækka um 97 millj. 
kr. eða 8,3% miðað við innflutnings-
magn og samsetningu árið 1962. 

Þótt hin nýja tollskrá hafi þannig i 
för með sér verulega lækkun á tollbyrð-
inni í heild og hafi að geyma mikilvæg-
ar efnisbreytingar, er óhætt að segja, 
að megintilgangur hennar hafi verið 
tæknileg endurskipulagning tollkerfis-
ins, svo að það fullnægi þeim kröfum, 
sem til þess þarf að gera í nútíma þjóð-
félagi. Var slík endurskoðun í raun og 
veru forsenda fyrir því, að unnt væri 
að taka sjálfa efnishlið tollamálanna til 
endurskoðunar, en það var orðið mjög 
aðkallandi eftir það stefnuleysi, sem 
ríkt hefur í þessum málum síðustu tvo 
áratugi. 

Það væri þvi rangt að líta á hina 
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nýju tollskrá sern nokkurt lokatakmark 
í þessum efnum, enda kom það greini-
lega fram af hálfu fjármálaráðherra, 
þegar hún var lögð fyrir Alþingi. Hana 
ber miklu frekar að skoða sem upphaf 
þcirrar endurskoðunar, sem nauðsynleg 
er i þessum efnum, og sem fyrsta grund-
völlinn að tollakerfi Íslands í framtíð-
inni. Það er því fyllilega tímabært að 
hefja nú þegar umræður um næstu 
skrefin í þróun tollamála og um þá 
heildarstefnu, sem æskilegt er að mörk-
uð verði á næstu árum. Verður hér á 
eftir drepið á nokkur meginatriði, sem 
ætla má, að þá verði efst á baugi. 

um voru frá 150—200% og aðflutn-
ingsgjöld allt upp í yfir 300% voru inn-
heimt af sumum vörum. Með tollabreyt-
ingunni 1961 voru gjöld á flestum há-
tollavörum lækkuð verulega, enda kom 
þegar í ljós, að innflutningur á þeim 
jókst að mun og innlend verzlun með 
þær færðist í eðlilegt horf. Með nýju 
tollskránni er enn haldið áfram á sömu 
braut og hámark aðflutningsgjalda fært 
niður í 125%. Þetta verður þó aðeins 
að skoða sem skref í áttina, þar sem 
tollar um og yfir 100% eru alltof háir 
og hljóta að hafa margvíslegt misræmi 
og óheilbrigði í för með sér. 

II. 

Fyrsta markmiðið i tollamálum hlýt-
ur að verða að lækka tolla smám 
saman almennt og þá sérstaklega þá 
tolla, sem nú eru hæstir. Mjög há að-
flutningsgjöld hafa til lengdar óheil-
brigð áhrif á marga þætti efnahags-
kerfisins og skapa hættulegt misræmi 
í verðlagi innom lands og utan. Þegar 
aðflutningsgjöld nema 100—200% af 
verðmæti innfluttrar vöru, eins og al-
gengt var áður, hlýtur það að leiða til 
þess, að smygl og óeðlileg innkaup is-
lenzkra ferðamanna erlendis ágerist 
stórkostlega. Það má í rauninni segja, 
að slikt ástand vinni á móti stöðugleika 
gjaldmiðilsins, þar sem menn sækjast 
frekar en ella eftir að eiga fé í erlend-
um gjaldeyri vegna betri tækifæra til 
hentugra innkaupa. 

Mjög mikið hefur áunnizt að undan-
förnu í því að draga úr því misræmi, 
sem ríkt hefur í þessum efnum. Svo 
var komið fyrir nokkrum árum, að að-
flutningsgjöld af mörgum vörutegund-

III. 

Annað atriði, sem mjög krefst leið-
réttingar á komandi árum, eru hinir 
háu tollar, sem greiddir eru af fram-
leiðslutækjum, og þá sérstaklega í út-
flutningsiðnaðinum. Nú er svo komið, 
að litlir sem engir tollar eru greiddir 
af framleiðslutækjum og rekstrarvörum, 
sem notaðar eru i útgerð. Á hinn bóginn 
eru veruleg aðflutningsgjöld af flestu, 
sem þarf til byggingar fiskiðjuvera og 
til annars útflutningsiðnaðar. Til dæm-
is er greiddur 35% tollur af öllum vél-
um til fiskiðnaðar, eins og af öðrum 
iðnaðarvélum. 

Hér er um að ræða ástand, sern þarf 
að leiðrétta, eins fljótt og aðstæður 
leyfa. Fiskiðnaður Íslendinga mætir nú 
vaxandi samkeppni frá nýjum og vel 
útbúnum fiskiðjuverum erlendis. Það 
verður því að treysta samkeppnisað-
stöðu hans sem bezt, enda er aukin 
vinnsla og betri nýting sjávarafurða lík-
legasta leiðin til þess að auka verðmæti 
útflutningsframleiðslunnar og þar með 
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þjóðartekjurnar í heild. Hinir háu toll-
ar eru veruleg hindrun í þessu efni, 
sérstaklega hegar um er að ræða nýjar 
og fjármagnsfrekar vinnsluaðferðir, svo 
sem niðursuðu og frystingu í neytenda-
umbúðum. Sama gildir ekki síður um 
nýja útflutningsframleiðslu á öðrum 
sviðum iðnaðar, þar sem samkeppni 
er jafnvel ennþá harðari og aðstaða Ís-
lendinga ekki jafn góð og í fiskiðnaði. 
Ef almenn iðnþróun á að halda áfram á 
Íslandi með eðlilegum hætti á komandi 
árum, er nauðsynlegt, að sem flestar 
greinar iðnaðarins beini athygli sinni 
að einhverju leyti að útflutningsfram-
leiðslu, svo að hægt verði að taka upp 
stórvirkari framleiðsluaðferðir og betri 
vinnutækni. Óhjákvæmileg forsenda fyr-
ir því, að sú þróun geti átt sér stað, er, 
að iðnaðurinn þurfi ekki að greiða hærri 
gjöld af framleiðslutækjum sínum en 
keppinautar hans erlendis. 

Þar sem algert afnám innflutnings-
tolla af framleiðslutækjum gæti varla 
átt sér stað nema í áföngum á alllöngu 
tímabili, getur orðið nauðsynlegt að 
gera sérstakar bráðabirgðaráðstafanir 
útflutningsiðnaðinum í hag. Hér koma 
t. d. til greina viðtækar undanþágur frá 
aðflutningsgjöldum af vélum og tækjum, 
sem eingöngu eru notuð í útflutnings-
iðnaði. Einnig er hugsanlegt að heimila 
endurgreiðslur tolla af framleiðslutækj-
um, eftir því sem sannreynt er, að raun-
verulegur útflutningur eigi sér stað. Og 
hér koma reyndar fleiri leiðir til greina, 
sem ekki verða að sinni gerðar að um-
ræðuefni. 

IV. 
Jafnframt því sem ráðstafanir eru 

gerðar til þess, að hvers konar útflutn-
ingsiðnaður geti þróazt í landinu og 

meiri áherzla verði lögð á að efla hag-
kvæmustu og afkastamestu framleiðslu-
greinarnar, er nauðsynlegt, að dregið 
verði úr þeirri miklu tollvernd, sem 
margar greinar iðnaðarins njóta enn 
í dag, þrátt fyrir tollalækkanir i hinni 
nýju tollskrá. Óeðlilega mikil tollvernd 
hlýtur að verða til þess að ýta undir 
margs konar óhagkvæma framleiðslu, 
er dregur bæði fjármagn og vinnuafl 
frá öðrum afkastameiri framleiðslu-
greinum. Slík vernd kann að vera rétt-
lætanleg að vissu marki, ef um er að 
ræða atvinnuleysi og þráláta greiðslu-
örðugleika gagnvart útlöndum. Takist 
hins vegar að tryggja áframhald þeirr-
ar miklu þróunar útflutningsframleiðsl-
unnar, sem átt hefur sér stað undanfar-
in ár, ekki aðeins með áframhaldandi 
aukningu fiskiðnaðarins, heldur og nýj-
um útflutningsiðnaði á öðrum sviðum, 
verður að draga jafnframt úr tollvernd-
inni, svo að framleiðsluþættir þjóðarbús-
ins leiti þangað, sem afköstin geta orðið 
mest. 

Hér er að sjálfsögðu um vandasamt 
viðfangsefni að ræða, og kemur ekki 
annað til greina en að dregið verði úr 
tollverndinni í áföngum á löngum tíma, 
svo að fyrirtækjum gefist hæfilegur 
tími til að aðlaga starfsemi sína breytt-
um aðstæðum. Jafnframt þarf að kanna, 
hvaða aðgerðir aðrar séu nauðsynlegar 
til þess að beina þróun iðnaðarins inn 
á æskilegar brautir, svo að lækkun 
verndarmúranna dragi ekki úr þrótti 
hans og vexti. Þær rannsóknir, sem 
gerðar hafa verið, benda einmitt til 
þess, að margar greinar iðnaðar geti 
orðið fyllilega samkeppnishæfar við er-
lenda framleiðslu án verndar, ef þeim 
eru sköpuð góð skilyrði að öðru leyti. 
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V. 

Hér að framan hefur i stuttu máli 
verið reynt að benda á nokkur mikil-
væg viðfangsefni, sem bíða í tollamál-
um á komandi árum. Ekki ber að litct 
á þær skoðanir, sem settar hafa verið 
fram í þessari grein, sem ákveðnar til-
lögur um aðgerðir í þessum efnum, held-
ur sem ábendingar um mál, er sér-

staklega þurfa athugunar við á næst-
unni. Allar breytingar í tollamálum eru 
vandasamar, þar sem þær hafa viðtæk 
áhrif, sem ekki verða séð fyrir nema 
með ýtarlegri athugun. Það er því æski-
legt, að stefnan í tollamálum á kom-
andi árum verði sem fyrst tekin til 
rækilegrar meðferðar og hún samræmd 
sem bezt þeim markmiðum, sem þjóð-
in vill keppa að í efnahagsmálum í heild. 

J. N. 



Peningamálin 1962 

Í grein þessari er fjallað um þróun peningamála árið 1962 
og greint frá viðskiptum Seðlabankans og áhrifum þeirra. 
Einnig er greint frá viðskiptum annarra banka og spari-
sjóða og útlánum þeirra og innlánum á undanförnum árum. 
Harald S. Andrésson tók greinina saman. 

Peningamálin 1962. 

Heildarþróun peningamála árið 1962 varð 
svipuð þróuninni 1961 og varð um 

flest hagstæð. Aukning útlána varð mikil 
á árinu, en vegna mikillar aukningar inn-
lána bættu bankar og sparisjóðir mjög 
stöðu sína við Seðlabankann, og sú bætta 
staða skapaði grundvöll fyrir batnandi að-
stöðu gagnvart útlöndum. 

Hér á eftir verður gerð nokkur grein 
fyrir starfsemi Seðlabankans og innláns-
stofnana á sl. ári. Enn er ekki hægt að 
greina frá starfsemi fjárfestingarlána-
stofnana, þar eð ekki eru til upplýsingar 
um starfsemi þeirra á árinu 1962, en frá 
henni verður skýrt strax og upplýsingar 
eru fyrir hendi. 

Viðskipti Seðlabankans. 
Seðlabankanum er lögum samkvæmt ætl-

að að reka viðskipti við ríkissjóð og ríkis-
stofnanir, banka og aðrar peningastofn-
anir og auk þess við erlenda banka. Hann 
á hins vegar lítil eða engin viðskipti við 
einstaklinga og einkaaðila. 

Staða innlendra aðila við Seðlabankann 
batnaði mjög á árinu, og jafnframt batn-
aði á móti staða Seðlabankans gagnvart út-
löndum. 

Á 1. töflu er sýnt yfirlit yfir reiknings-
hreyfingar Seðlabankans árin 1958—1962. 
Yfirliti þessu er einkum ætlað að sýna 
áhrif innlendra viðskipta Seðlabankans á 
gjaldeyrisstöðu og seðlaveltu. Erlend staða 
bankans batnaði alls um 864,6 millj. kr. 
á árinu, sem er 176,6 millj. kr. meira en 
staðan batnaði árið áður. Á móti þessu 
kemur aukning seðlaveltu um 73,9 millj. 
kr., en það er 22,0 millj. kr. minna en 
aukningin varð árið áður, og bætt staða 
innlendra aðila við bankann ásamt aukn-
ingu eigin fjár, sem alls nam 797,2 millj. 
kr., en gengisreikningar lækkuðu um 6,4 
millj. kr. 

Eins og yfirlitið ber með sér, batnaði 
staða ríkissjóðs og ríkisstofnana gagnvart 
Seðlabankanum mjög mikið á árinu, en þó 
minna en árið áður. Alls batnaði staðan um 
89,7 millj. kr., en árið áður batnaði staða 
þessara aðila um 162,1 millj. kr. Nú eins 
og árið áður var bæði um að ræða lækkun 
skulda og aukningu innstæðna. Skuldir 
lækkuðu nú um 29,8 millj. kr., en innstæður 
jukust um 59,9 millj. kr. Þess skal getið, 
að innstæður Útflutningssjóðs eru hvergi 
taldar með innstæðum ríkisstofnana á 1. 
töflu, en allt til loka ársins 1960 átti Út-
flutningssjóður miklar innstæður í Seðla-
bankanum. Innstæður sjóðsins eru taldar 



8 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

1. tafla. Reikningshreyfingar Seðlabankans 1958—1962. 

með liðnum „Aðrar hreyfingar, nettó." 
Eins og á undanförnum árum fór staða rík-
issjóðs versnandi fram eftir árinu og varð 
verst í lok ágúst, er nettóinnstæða nam 
60,8 millj. kr., en batnaði síðan mjög mikið 
síðara hluta ársins, og í árslok nam nettó-
innstæða 234,0 millj. kr. Staða ríkissjóðs 
var nú allt árið miklu betri en árið áður 
og var aldrei um nettóskuld að ræða. Árið 
áður varð nettóskuld hæst í lok júlí, en þá 
varð hún 126,4 millj. kr. Árstíðasveifla í 
stöðu þessara aðila varð því 173,2 millj. 
kr. nú, en varð 281,0 millj. kr. árið 1961. 

Mótvirðisfé jókst geysimikið á árinu eða 
um 186,0 millj. kr., en lækkaði árið áður 

um 26,9 millj. kr. Mótvirði sérstaks inn-
flutnings jókst um 67,7 millj. kr., sem er 
um fimmfalt á við aukningu þessa liðs árið 
áður. Undir þennan lið koma 90% af mót-
virði þeirra bandarísku vörukaupalána (P. 
L. 480 lána), sem notuð eru, en lán þessi 
eru veitt til kaupa á landbúnaðarvörum í 
Bandaríkjunum. Annað mótvirðisfé jókst 
um 118,3 millj. kr., en lækkaði árið áður 
um 40,7 millj. kr. Þarna er um að ræða 
90% af mótvirði 6 millj. dollara óaftur-
kræfs framlags Bandaríkjastjórnar, sem 
samið var um árið 1960. Af þessu framlagi 
voru á árinu notaðar 3,1 millj. dollara. Mót-
virðisfé lækkaði árið 1961 um 40,7 millj. 
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2. tafla. Reikningshreyfingar viðskiptabankanna 1958—1962. 
Í millj. kr. 

kr., en eins og getið hefur verið áður í 
Fjármálatíðindum, stafaði þessi lækkun af 
því, að nokkrum hluta af eldra mótvirðis-
fé var varið til að afskrifa skuld á gengis-
tapsreikningi 1960. 

Peningastofnanir bættu stöðu sína við 
Seðlabankann alls um 592,4 millj. kr., sem 
er rúmlega tvöfalt á við árið á undan. Staða 
innlánsstofnana batnaði nú um 626,5 millj. 
kr. á móti 562,5 millj. kr. árið áður, en 
staða fjárfestingarlánastofnana versnaði 
um 34,1 millj. kr. á móti 268,9 millj. kr. 
árið áður. 

Eins og fyrr segir, batnaði staða inn-
lánsstofnana, þ. e. banka, sparisjóða og inn-
lánsdeilda kaupfélaga, alls um 626,5 millj. 
kr. Þar af batnaði reikningsstaða um 514,1 
millj. kr., en batnaði árið áður um 620,0 
millj. kr. Lausaskuldir þessara aðila lækk-
uðu mjög mikið á árinu 1961 eða um 167,2 
millj. kr. og voru óvenjulágar í lok þess árs 
eða 47,1 millj. kr. Árið 1962 héldu þessar 
skuldir enn áfram að lækka og voru aðeins 
4,4 millj. kr. í árslok og lækkuðu því um 42,7 
millj. kr. það ár. Sýnir þetta, að greiðslu-
geta bankanna hefur farið síbatnandi á 
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undanförnum tveimur árum. Innstæðu-
aukning innlánsstofnana í Seðlabankanum 
varð nú nokkru meiri en árið áður eða 
471,4 millj. kr. á móti 452,8 millj. kr. árið 
áður. Af þessu nam aukning innstæðna á 
viðskiptareikningum 152,5 millj. kr. Inn-
stæður á viðskiptareikningum voru í árslok 
hærri en nokkru sinni fyrr eða alls 270,4 
millj. kr. Sýnir það greinilega, hve góð 
lausafjárstaða banka og sparisjóða er, þar 
eð á móti þessu voru lausaskuldir, sem að-
eins námu 4,4 millj. kr. Þessi góða lausa-
fjárstaða bankanna veitir þeim að sjálf-
sögðu aukið frjálsræði um útlán, en gerir 
jafnframt Seðlabankanum erfiðara fyrir 
um nauðsynlegt aðhald í þeim efnum. Á 
árinu 1962 giltu svipaðar reglur um bindi-
skyldu innlánsstofnana vegna innstæðu-
f jár eins og árið áður. Innstæður innláns-
stofnana, sem bundnar eru af þessum sök-
um, jukust á árinu um 272,1 millj. kr., og 
er það nokkru meira en árið áður, en þá 
nam aukningin 251,3 millj. kr. 

Upphæð endurkeyptra víxla lækkaði á 
árinu um 112,4 millj. kr., en jókst árið áð-
ur um 57,5 millj. kr. Svipaðar reglur giltu 
um endurkaup afurðavíxla árið 1962 og 
1961, en lækkun endurkaupa á árinu staf-
ar einkum af minni birgðum útflutningsaf-
urða í landinu í árslok 1962 en í upphafi 
ársins. Annars var upphæð endurkeyptra 
víxla lægri allt árið 1962 heldur en árið 
á undan þrátt fyrir mjög aukið aflamagn, 
en sú breyting stafar einkum af breyttri 
fjármögnun birgða, og verður greint nán-
ar frá því í kaflanum um viðskiptabank-
ana. 

Eins og áður segir, versnaði staða f jár-
festingarlánastofnana um 34,1 millj. kr. 
Var það eingöngu vegna aukinna skulda 
tveggja aðila, Stofnlánadeildar sjávarút-
vegsins og Stofnlánadeildar landbúnaðar-
ins. Eins og kunnugt er, hóf Stofnlánadeild 
sjávarútvegsins lánveitingar að nýju árið 
1961 og lánaði það ár 298,5 millj. kr., en 
f jár til þessara lánveitinga aflaði deildin 

með því að stofna til skuldar við Seðlabank-
ann. Með þessum nýju lánveitingum var 
stefnt að því að breyta stuttum skuldum 
sjávarútvegsins í hagkvæm löng lán, en 
til mikils af þeim skuldum, sem þarna 
var um að ræða, hafði verið stofnað vegna 
f járfestingar. Þessar lánveitingar deild-
arinnar héldu áfram á árinu 1962, en þó 
í miklu minna mæli en árið áður og námu 
aðeins 55,6 millj. kr. Alls jókst skuld deild-
arinnar við Seðlabankann um 40,3 millj. 
kr. á árinu. Skuldir annarra fjárfestingar-
lánastofnana jukust um 18,8 millj. kr. á ár-
inu, og var þar um að ræða bráðabirgða-
lán, er veitt var Stofnlánadeild landbún-
aðarins, sem stofnuð var með lögum nr. 
75 27. apríl 1962. Þessari nýju deild er 
ætlað að taka við þeim hlutverkum, sem 
Ræktunarsjóður og Byggingarsjóður höfðu 
áður með höndum, og tók hún til starfa á 
árinu. 

Gjaldeyrisstaða Seðlabankans batnaði 
mjög mikið á árinu eða um 877,4 millj. kr., 
og hefur gjaldeyrisstaðan aldrei batnað 
jafnmikið áður á einu ári. Erlendar eign-
ir jukust nú um 294,4 millj. kr. eða um 
rúman helming þess, sem þær jukust árið 
áður, en lausaskuldir lækkuðu hins vegar 
geysimikið eða um 529,4 millj. kr. Á árinu 
voru endurgreiddar þær 5 millj. dollara eða 
215 millj. kr., sem eftir voru af láni því, er 
tekið var hjá Evrópusjóðnum árið 1960. 
Árið 1960 var einnig tekið lán að upphæð 
6,8 millj. dollara hjá Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum, og voru endurgreiddar 4 millj. 
dollara af því á árinu 1962. Rétt er að geta 
þess, að þær 2,8 millj. dollara, sem eftir 
stóðu, voru síðan greiddar í janúar sl. Af 
þessum tveimur lánum voru því endur-
greiddar alls 387,0 millj. kr., og yfirdrátt-
arskuldir við erlenda banka hafa þá lækkað 
um 142,4 millj. kr. 

Seðlaveltan, sem jókst mjög mikið á ár-
inu 1961, jókst enn mikið á sl. ári eða um 
73,9 millj. kr. Má telja þetta eitt merki 
aukinnar peningaveltu á árinu. 
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ViSskiptabankamir. 
Á 2. töflu er yfirlit yfir hreyfingar 

á efnahagsreikningum viðskiptabankanna 
fimm 1958—1962. Í yfirlitinu má annars 
vegar sjá aukningu í útlánum bankanna og 
skiptingu hennar á atvinnugreinar og hins 
vegar fjáröflun til að standa straum af 
þessari útlánaaukningu. 

Af yfirlitinu sést, að útlán bankanna 
jukust um 384,1 millj. kr. á árinu eða um 
63% umfram aukninguna árið áður, sem 
varð 235,4 millj. kr. Þetta segir þó ekki 
alla söguna um útlánin. Eins og getið er 
hér að framan, hóf Stofnlánadeild sjávar-
útvegsins útlán að nýju árið 1961, og var 
tilgangurinn með lánveitingum deildarinn-
ar sá að breyta í löng lán stuttum skuldum 
sjávarútvegsins, sem mjög höfðu farið til 
fjárfestingar. Mikið af þessum nýju lánum 
deildarinnar hefur farið til að greiða upp 
lausaskuldir í bönkunum. Til þess að fá 
betri mynd af útlánum bankanna er því 
rétt að bæta þeim hluta hinna nýju lána 
við útlánaaukningu þeirra. Hin nýju stofn-
lán voru veitt fyrir milligöngu Landsbank-
ans og Útvegsbankans. Til þess að draga 
úr þensluáhrifum þessara aðgerða, svo sem 
unnt var, var þessum bönkum gert að bæta 
stöðu sína við Seðlabankann, sem næmi 
lánveitingum deildarinnar, þ. e. jafnvirði 
hinna veittu stofnlána var bundið á sérstök-
um reikningum í Seðlabankanum. Þó var 
heimilað að nota slíkar innstæður til að 
greiða niður eldri skuldir bankanna við 
Seðlabankann. Þegar fyrrgreindum hluta 
af hinum nýju stofnlánum er bætt við út-
lánaaukningu bankanna, verður þá á móti 
að draga þá fjárhæð frá bættri stöðu við 
Seðlabankann. Þetta er gert á 2. töflu í 
dálkunum, sem merktir eru II árin 1961 
og 1962. Fremri dálkurinn, nr. I, sýnir 
breytinguna samkvæmt efnahagsreikning-
um bankanna en í dálki nr. II hefur verið 
gerð leiðrétting, sem nemur þeim hluta 
nýrra stofnlána, er farið hefur til greiðslu 
skulda við bankana sjálfa. 

Útlán til landbúnaðar hafa nú aukizt 
svipað og árið áður, en þó nokkru minna. 
Aukningin getur vart talizt óeðlileg miðað 
við það, að nokkur framleiðsluaukning hef-
ur átt sér stað. Útlánaaukning til sjávar-
útvegs var nú aðeins um helmingur þess, 
sem var árið áður. Aflamagn stórjókst 
miðað við fyrra ár, og aflaverðmæti jókst 
mikið, en hins vegar lækkuðu birgðir nokk-
uð eða um 21 millj. kr. Útlánaaukningin 
mun nú meðal annars stafa af auknum 
tilkostnaði, einkum hjá vinnslustöðvum, en 
verulegar kauphækkanir áttu sér stað á 
sl. sumri. Einnig kann aukin fjárfesting 
að hafa átt nokkurn þátt í þessu. Á árinu 
tók Landsbankinn lán í Bandaríkjunum til 
að standa straum af freðfiskbirgðum ís-
lenzkra útflytjenda þar í landi, og er það 
lán talið með sjávarútvegslánum hér inn-
an lands. Nánar er getið um lán þetta hér 
á eftir. Útlán til verzlunar jukust nú meira 
en nokkru sinni fyrr eða um 122,4 millj. 
kr., sem er um 28% útlánaaukningar á ár-
inu. Alls nam útlánaaukning til landbún-
aðar og sjávarútvegs 134,7 millj. kr. eða 
31% útlánaaukningarinnar og til verzl-
unar og iðnaðar 191,7 millj. kr. eða 44% 
aukningarinnar. Árið 1961 voru þessar 
hlutfallstölur 45% og 41%. 

Ekki má taka þessar tölur um skiptingu 
útlánanna of bókstaflega, og þær eru ekki 
nema að takmörkuðu leyti sambærilegar við 
tölur Hagstofunnar um skiptingu þjóðar-
innar eftir atvinnugreinum. Óhjákvæmi-
legt er að flokka lánin eftir því, í hverju 
atvinnurekstur lántakenda er aðallega fólg-
inn. Þar sem ýmis fyrirtæki stunda 
margs konar starfsemi, sem þau afla láns-
f jár til, leiðir af sjálfu sér, að flokkaskipt-
ing útlánanna verður allónákvæm. Einkum 
mun þessa gæta í fyrstu fjórum flokkun-
um: landbúnaði, sjávarútvegi, verzlun og 
iðnaði, og því ber, eins og fyrr segir, að 
líta á tölurnar með varúð. 

Eins og 2. tafla ber með sér, hafa bank-
arnir staðið straum af útlánaaukningunni 
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sjálfir og jafnframt bætt stöðu sína við 
Seðlabankann mjög mikið. Hið sama gerð-
ist 1961, en þá stafaði um helmingur af 
hinni bættu stöðu af því, að bundið var 
mótvirði hinna nýju stofnlána. Lausafjár-
staða bankanna batnaði nú mjög mikið, og 
endursala afurðavíxla lækkaði einnig veru-
lega. Lækkun endursölu á sér einkum tvær 
skýringar. Annars vegar er það, að birgð-
ir útflutningsafurða voru nokkru minni í 
árslok 1962 en í ársbyrjun, og hins vegar 
stafar lækkunin af breyttri fjáröflun til 
að standa straum af birgðum. Snemma á 
árinu náðist samkomulag milli Landsbank-
ans og viðskiptabanka hans í New York 
um, að hinn bandaríski banki keypti víxla 
fyrir allt að 2 millj. dollara, sem tryggðir 
voru með veði í freðfiskbirgðum íslenzkra 
útflytjenda í Bandaríkjunum, og eru víxl-
ar þessir til allt að 6 mánaða. Síðar náðist 
samkomulag um hækkun þessa víxilkvóta 
upp í allt að 4 millj. dollara. Jafnvirði þessa 
f jár lánar Landsbankinn hinum íslenzku 
útflytjendum, þ. e. Sölumiðstöð hraðfrysti-
húsanna og Sambandi íslenzkra samvinnu-
félaga. Afleiðingin er sú, að útflytjend-
ur geta nú greitt framleiðendum afurðanna 
mjög fljótt, en áður leið langur tími, jafn-
vel 8—9 mánuðir, áður en andvirði fisks-
ins kom til skila. Þetta þýðir mjög veru-
lega lækkun á endursölu. í árslok voru 
notaðar 171,4 millj. kr. af láni þessu. í 
öllum töflum um peningamál eru lán þessi 
talin með innlendum lánum, en koma á 
móti sem erlend skuld. 

Staða fjárfestingarlánastofnana gagn-
vart viðskiptabönkunum batnaði nokkuð á 
árinu, en hafði versnað verulega næstu 
tvö ár á undan. 

Geymslufé vegna innflutnings lækkaði 
mikið á árinu eða um 29,7 millj. kr. Þetta 
stafar ekki sízt af því, að á árinu var slak-
að mjög á reglum varðandi fyrirfram-
greiðslur vegna innflutnings. Tryggingar-
fé þarf nú aðeins að greiða, ef flutt er inn 
gegn ábyrgðum eða ef um greiðslufrest er 

að ræða. Veltiinnlán jukust mjög mikið á 
árinu eða um 171,5 millj. kr., sem er þó 
50,9 millj. kr. minna en árið áður. 

Afkoma bankanna varð mjög góð á ár-
inu, eins og bezt má sjá af aukningu eigin 
f jár, sem varð 79,7 millj. kr. og hefur 
aidrei orðið jafnmikil áður á einu ári. Ár-
ið 1961 jókst eigið fé bankanna um 68,0 
millj kr. 

Sparisjóðir. 
Í árslok 1962 voru starfandi 66 sparisjóð-

ir á landinu og hafði fjölgað um einn á 
árinu, en það var Sparisjóður Hveragerð-
is og nágrennis. Á árinu voru samþykkt 
lög um Samvinnubanka Íslands h. f., en 
samkvæmt þeim verður Samvinnuspari-
sjóðnum, sem nú er næststærsti sparisjóð-
ur á landinu, breytt í banka. Þessi lög hafa 
þó ekki enn komið til framkvæmda. Jafn-
framt tókust á árinu samningar um, að 
bankar tækju við rekstri tveggja spari-
sjóða utan Reykjavíkur, og samkvæmt því 
tók Sparisjóður Húsavíkur til starfa sem 
útibú Landsbankans á Húsavík hinn 1. 
janúar 1963, og Sparisjóður Húnavatns-
sýslu á Blönduósi varð útibú Búnaðar-
bankans. 

Á 3. töflu er yfirlit yfir reiknings-
hreyfingar sparisjóðanna 1957—1962, hlið-
stætt yfirlitinu yfir viðskiptabankana. Út-
lánin eru þó ekki flokkuð á atvinnugrein-
ar, þar eð slík flokkun er aðeins til fyrir 
5 stærstu sparisjóðina og ekki eldri en 
fyrir árið 1958. Hjá þessum 5 stærstu 
sparisjóðum, sem eru allir í Reykjavík og 
nágrenni, hefur skipting útlánanna verið 
þannig, að meginhluti lána hefur farið til 
bygginga og verzlunar eða alls um 70%. 
Gera má ráð fyrir, að hjá minni sparisjóð-
unum fari meginhluti útlánanna til bygg-
inga. 

Eins og áður segir, voru starfandi spari-
sjóðir alls 66 í árslok 1962. Yfirgnæfandi 
meirihluti þessara sparisjóða eru mjög litl-
ir. Þannig voru um 58% útlána og 57% 
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3. tafla. Sparisjóðirnir 1958—1962. 
Í millj. kr. 

*) Tölurnar fyrir árið 1962 eru áætlaðar. 

innlána í 5 stærstu sparisjóðunum í árslok 
1962. 

Það tímabil, sem 3. tafla nær yfir, hafa 
viðskipti sparisjóðanna farið sívaxandi. 
Útlánaaukningin á sl. ári varð samkvæmt 
bráðabirgðatölum 194,0 millj. kr., sem er 
78,1 millj. kr. meira en árið áður, og 1961 
varð útlánaaukningin meira en tvöföld mið-
að við 1960. Aukning sparifjár varð þó 
enn nokkru meiri en útlánaaukningin eins 
og árið áður eða 207,9 millj. kr. Aukning 
veltiinnlána varð nú tvöföld á við næsta 
ár á undan eða 31,6 millj. kr. og hefur 
aldrei orðið jafnmikil áður. Eiginfjáraukn-
ing er nú áætluð nokkru minni en árið áð-
ur eða 7,7 millj. kr. Staða sparisjóðanna 
gagnvart bönkum hefur batnað mjög mik-
ið eða um 51,0 millj. kr., en það er mun 
minna en árið áður. Staðan gagnvart Seðla-
bankanum er nú talin hafa batnað um 64,8 
millj. kr., en staða gagnvart öðrum bönk-
um mun hins vegar hafa versnað verulega. 

Útlán og innlán. 

Á 4. töflu er sýnt yfirlit yfir út- og inn-
lán árin 1957—1962, annars vegar staða 
í árslok og hins vegar hreyfingar á hverju 
ári. Útlánin og innlánin eru sundurliðuð 

annars vegar á banka og hins vegar á 
sparisjóði, og jafnframt eru spariinnlán 
í innlánsdeildum kaupfélaga talin með 
sparifénu. Þarna er um nettótölur að ræða, 
þ. e. út- og innlán milli stofnana eru dregin 
frá. 

Samkvæmt 4. töflu hafa útlán bankanna 
aukizt um 384,1 millj. kr. á árinu, ef reikn-
að er eftir efnahagsreikningum þeirra, og 
útlán sparisjóðanna hafa aukizt um 194,1 
millj. kr. Samtals er þetta 227,0 millj. kr. 
eða um 65% meira en útlánaaukning þess-
ara aðila varð 1961. Þetta gefur þó ekki 
rétta mynd af útlánaaukningu bankakerf-
isins á árinu. Til þess að fá betri mynd af 
henni er rétt að bæta þarna við hinum 
nýju lánum Stofndeildar sjávarútvegsins. 
Þau lán námu 298,5 millj. kr. í árslok 1961 
og jukust árið 1962 um 34,1 millj. kr. Eins 
og getið er hér að framan, hefur megin-
hluti þessara lána farið til að greiða niður 
skuldir við banka þá, sem höfðu milligöngu 
um lánveitinguna, þ. e. Landsbankann og 
Útvegsbankann. 

Alls hefur útlánaaukning bankakerfisins 
samkvæmt framansögðu numið 612,3 millj. 
kr., sem er nokkru minna en var árið áður. 
Aukningin skiptist þannig, að um 34% 
hennar koma frá sparisjóðunum, og er 
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4. tafla. Útlán og innlán innlánsstofnana 1957—1962 

1) Að meðtöldu geymslufé og innstæðum í sparisjóðsávísanabókum. 
2) Bráðabirgðatölur. 
ATH. Innlánstölur eru nettótölur, þ. e. innlán stofnana hverrar hjá annarri eru dregin frá. 

Í millj. kr. 
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það langtum stærri hlutur en verið hefur 
áður. Árið 1961 varð aukning á útlánum 
sparisjóðanna um 17% af heildaraukningu 
útlána. 

Veltiinnlán jukust á árinu um 177,6 millj. 
kr. eða 57,4 millj. kr. minna en 1961. Þessa 
aukningu veltiinnlána má bæði rekja til 
bættrar gjaldeyrisstöðu og aukinna útlána. 
Mestur hluti aukningarinnar varð í bönk-
um eða 145,9 millj. kr., en hlutur spari-
sjóðanna varð þó mun stærri nú en verið 
hefur áður eða 31,7 millj. k r , sem er um 
18% heildaraukningarinnar. 

Sparifjáraukning varð 762,4 millj. kr. 
í bönkum og sparisjóðum eða um 37% 
meiri en árið áður. Þetta jafngildir því, 
að sparifé hafi aukizt um 28% á árinu, en 
árið áður jókst það um 25%. Sé aukningin 
í innlánsdeildum kaupfélaga talin með, 
nemur heildaraukning 825,3 millj. kr. eða 
27% á móti 24% árið áður. Um 63% aukn-
ingarinnar urðu nú í bönkunum, en um 
27% í sparisjóðum, og er það nokkuð svip-
að hlutfall og árið áður, en þá varð það 
61% og 29%. Þessi mikla aukning spari-

f jár á sér vafalaust margar orsakir. Þann-
ig urðu verulegar kauphækkanir á sl. sumri, 
og auk þess hafa peningatekjur manna 
stóraukizt, ekki sízt vegna hinnar geysi-
legu aukningar fiskaflans á árinu. 

Hér að framan var lauslega minnzt á 
innlánsdeildir kaupfélaga, en þær voru alls 
starfandi 56 á landinu í árslok 1962. Deild-
ir þessar, sem flestar eru mjög litlar, taka 
við innlánsfé, eins og nafn þeirra bendir 
til. Þær stunda hins vegar ekki sjálfstæða 
útlánastarfsemi og eru aðeins deildir í 
kaupfélögum og öðrum samvinnufélögum, 
en ekki sjálfstæð fyrirtæki, og rennur allt 
innlánsfé þeirra beint til kaupfélaganna 
sem rekstrarlán. Vöxtur deildanna hefur 
orðið mjög ör. Þannig hefur innlánsfé í 
þeim rúmlega tvöfaldazt árin 1957—1962 
og var í árslok 1962 345,3 millj. kr. Aukn-
ingin á því ári varð 62,9 millj. kr. eða 22%, 
en varð 41,4 millj. kr. árið áður. Varðandi 
innlánsdeildirnar gildir hið sama og um 
sparisjóðina, að tölur fyrir 1962 eru bráða-
birgðatölur. 



Þjóðhags- og framkvæmdaáætlun fyrir 
árin 1963-1966 

Yfirlit þetta er tekið saman úr skýrslu ríkisstjórnarinnar til 
Alþingis um þjóðhags- og framkvæmdaáætlun fyrir árin 
1963—1966, sem lögð var fram 16. apríl sl. 

Inngangur. Skýrsla um þjóðhags- og 
framkvæmdaáætlun fyrir árin 1963—1966 
var lögð fram á Alþingi af ríkisstjórninni 
hinn 17. apríl sl., og er þetta í fyrsta sinn, 
sem slíkar áætlanir eru gerðar hér á landi. 
í skýrslunni er í fyrsta lagi rakin forsaga 
málsins og gerð grein fyrir helztu tegund-
um áætlana, sem til greina getur komið að 
gera hér á landi. Í öðru lagi er yfirlit yfir 
þróun þjóðarbúskaparins frá stríðslokum 
ásamt sérstöku fylgiskjali með sundurlið-
uðum skýrslum um þróunina á árunum 1954 
—1962 og öðru með upplýsingum um f jár-
munamyndun árin 1957—1962. í þriðja 
lagi er almenn þjóðhagsáætlun fyrir árin 
1963—1966, það er að segja yfirlit yfir 
horfur þjóðarbúskaparins og meginstefnu 
í efnahagsmálum. Fylgir henni sérstök 
sundurliðuð fjárfestingaráætlun fyrir árin 
1963—1966. Í f jórða lagi er sérstakt yfirlit 
yfir framkvæmdir á vegum hins opinbera, 
starfsemi opinberra fjárfestingarsjóða og 
fjáröflun vegna þeirra árið 1963. 

Áætlanir þessar eru unnar af Efnahags-
stofnuninni, en henni var komið á fót á sl. 
ári sameiginlega af ríkisstjórninni, Seðla-
bankanum og Framkvæmdabankanum, til 
þess að gerð þjóðhags- og framkvæmda-
áætlana hér á landi kæmist í fastan far-

veg til frambúðar. Efnahagsstofnunin hef-
ur einnig tekið við gerð þjóðhagsreikn-
inga, enda eru þeir meginundirstaða slikra 
áætlana. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir 
skýrslu ríkisstjórnarinnar. 

Þjóðhags- og framkvæmdaáætlanir. 

Gerð þjóðhags- og framkvæmdaáætlana 
hefur rutt sér mjög til rúms í heiminum 
á undanförnum árum. Gildir þetta ekki að-
eins um þau lönd, þar sem atvinnufyrirtæki 
eru beinlínis í eigu og undir stjórn ríkis-
valdsins, heldur einnig um þau lönd, þar 
sem atvinnurekstur er að mestu í höndum 
einkaaðila og afskipti ríkisvaldsins af 
stjórn atvinnulífsins óbein. Í Vestur-Ev-
rópu hafa Frakkland, Holland og Noregur 
stuðzt við áætlanagerð í stjórn efnahags-
mála síðan skömmu eftir styrjöldina. 

Í stefnuskrá sinni lýsti núverandi ríkis-
stjórn því yfir, að hún mundi taka upp 
samningu þjóðhagsáætlana, er vera skyldu 
leiðarvísir stjórnarvalda og banka um 
markvissa stefnu í efnahagsmálum þjóðar-
innar. Leitað var tækniaðstoðar Efnahags-
og framfarastofnunarinnar í París, og fyr-
ir hennai' tilstuðlan komu hingað til lands 
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1. tafla. Þjóðarbúskapur 1954—1962. 
Markaðsvirði — Verðlag ársins 1960 — Milljónir króna. 

þrír norskir hagfræðingar, sem áður höfðu 
unnið að áætlanagerð í Noregi. Dvöldust 
þeir hér um hálfs árs skeið og gerðu drög' 
að þjóðhags- og framkvæmdaáætlun í sam-
ráði við nefnd íslenzkra embættismanna. 
Efnahagsstofnunin lauk síðan við áætlana-
gerðina. 

Talið er, að í stórum dráttum geti verið 
um þrjár tegundir áætlana að ræða hér á 
landi, það er að segja almennar þjóðhags-
áætlanir, framkvæmdaáætlanir opinberra 
aðila og framleiðslu- og framkvæmdaáætl-
anir einstakra atvinnugreina. 

Almennar þjóðhagsáætlanir gera grein 
fyrir því, hvernig þróun þjóðarbúskapar-
ins geti orðið á tilteknu tímabili, hve mikið 
þjóðarframleiðslan geti vaxið, hve mikið 
neyzla geti aukizt og hversu miklu f jár -
festing geti numið. Þær eru ekki gerðar í 
einstökum atriðum og fela ekki í sér á-
kvarðanir um framkvæmdir. 

Almennar þjóðhagsáætlanir hafa mesta 
þýðingu fyrir stjórnarvöld landsins og eru 
fyrst og fremst mikilvægt hjálpartæki við 
heildarstjórn efnahagsmála, t. d. þegar 
taka þarf ákvarðanir í peningamálum og 
fjármálum og ákvarðanir um. opinberar 
framkvæmdir. 

Ríkisstjórnin telur, að tímabært sé að 
hagnýta hér á landi almennar þjóðhags-
áætlanir og birtir slíka áætlun fyrir árin 
1963—1966. Áætlun þessi er frumsmíði 
og um margt ófullkomin. Eigi að síður tel-
ur ríkisstjórnin, að þessi áætlun geti orðið 
þýðingarmikil fyrir stjórn efnahagsmála á 
næstu árum, auk þess sem hún sé vísir að 
fullkomnari áætlun síðar meir. 

Framkvæmdaáætlanir opinberra aðila 
eru sérstakar sundurliðaðar áætlanir um 
framkvæmdir opinberra aðila og fjáröflun 
vegna þeirra, oftast tengdar almennum 
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þjóðhagsáætlunum. Þarfirnar fyrir opin-
berar framkvæmdir á sumum sviðum hér 
á landi eru miklar og fjárhagsgeta lands-
ins til að ráða við þær takmörkuð, enda 
var það frá upphafi skoðun ríkisstjórnar-
innar, að það væru einmitt áætlanir af 
þessu tagi, sem mest væri þörf á hér á 
landi. 

Ríkisstjórnin telur mikilvægt, að áætl-
unum sé beitt við undirbúning opinberra 
framkvæmda, ekki sízt vegna hinna miklu 
óleystu verkefna á þessu sviði. Ætlast rík-
isstjórnin til, að ráðuneyti og stofnanir, 
sem standa fyrir opinberum framkvæmd-
um, taki undir hennar forystu smátt og 
smátt upp þau vinnubrögð, sem áætlana-

gerð krefst. Fyrsta skrefið í þá átt er áætl-
un, sem unnin hefur verið fyrir árið 1963 
og að nokkru leyti árið 1964 um helztu teg-
undir opinberra framkvæmda og starfsemi 
opinberra fjárfestingarsjóða og fjáröflun 
vegna þeirra. 

Framleiðsla og framkvæmdaáætlanir 
einstakra atvinnugreina eru sérstakar 
sundurliðaðar áætlanir hverrar atvinnu-
greinar um sig, unnar í samvinnu við full-
trúa hverrar atvinnugreinar fyrir sig og 
jafnframt tengdar hinni almennu þjóð-
hagsáætlun. Þær sýna ríkjandi skoðanir 
innan atvinnugreinarinnar og hjá ríkis-
valdinu á þróun hverrar greinar, og má 
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búast við, að þær hafi veruleg áhrif á 
fjárfestingu fyrirtækja og enn fremur á 
lánveitingar til fjárfestingarframkvæmda. 

Hér á landi eru enn sem komið er litil 
skilyrði til þess að gera áætlanir af þessu 
tagi, einkum vegna þess að upplýsingar um 
einstakar atvinnugreinar eru ófullnægj-
andi. Eigi að síður virðist æskilegt, að 
stefnt sé að þvi, að slikar áætlanir séu 
undirbúnar. Er ekki ósennilegt, að þær 
geti orðið þýðingarmikið tæki til þess að 
auka samvinnu milli atvinnulífs og ríkis-
valds, skapa betri skilning á þeim vanda-
málum, sem við er að etja, og auðvelda 
það, að rétt stefna sé mörkuð. 

Þróun þjóðarbúskaparins á árunum eftir 
styrjöldina. 

Megindrættir í þróun þjóðarbúskapar 
hér á landi eftir styrjöldina liggja nú ljósar 
fyrir en áður, eftir að lokið hefur verið 
að gera þjóðhagsreikninga fyrir árin 1945 
—1960. Voru reikningar þessir unnir á 
vegum Framkvæmdabankans og birtir sl. 
sumar. Efnahagsstofnunin hefur síðan 
gert slíka reikninga fyrir 1961 og 1962, 
en að sjálfsögðu eru þeir ekki endanlegir. 
í meðfylgjandi töflum eru sýnd nokkur 
meginatriði þróunarinnar á síðara hluta 
tímabilsins. 

Árin 194-5—1954. Ekki hafa verið tök á 
að vinna úr þeim upplýsingum, sem fyrir 
hendi eru um þjóðarframleiðslu og þjóðar-
tekjur árin fyrir styrjöldina og á styrjald-
arárunum. Ókleift er því að bera efnahags-
þróun áranna eftir styrjöldina talnalega 
saman við þróun styrjaldaráranna og ár-
anna fyrir styrjöldina. Ekki er heldur 
hægt að segja um það með neinni ná-
kvæmni, hversu mikið þjóðarframleiðsla 
og þjóðartekjur uxu á styrjaldarárunum. 

Höfuðdrættir þessarar þróunar eru þó 
ljósir. Þjóðarframleiðsla og þjóðartekjur 
uxu mjög mikið hér á landi á styrjaldarár-

unum vegna mikillar atvinnu, hækkaðs 
verðlags á afurðum landsmanna og góðra 
aflabragða. Þessi vöxtur átti sér hins veg-
ar ekki traustar stoðir í efnahagslífi lands-
ins. Styrjaldaratvinna hlaut að hverfa úr 
sögunni. Gera mátti ráð fyrir, að verðlag 
á útflutningsafurðum lækkaði og verðlag 
á innfluttum vörum hækkaði, þegar styrj-
öldinni lyki. Og búast mátti við, að afla-
brögð versnuðu, þegar ásókn erlendra fiski-
skipa á Íslandsmið hæfist að nýju. Ef full 
atvinna átti að geta haldizt og þjóðartekj-
ur að verða svipaðar því, sem verið hafði 
á styrjaldarárunum, þurfti að verða mikill 
vöxtur í atvinnuvegum landsins og þá ekki 
sízt í þeim greinum, sem framleiddu til 
útflutnings. Slíkur vöxtur var ekki hugsan-
legur nema með mikilli aukningu fram-
leiðslutækja og hagnýtingu þeirrar tækni-
þekkingar, sem Íslendingar höfðu öðlazt á 
mörgum sviðum á styrjaldarárunum og ár-
unum þar á undan. Jafnframt hlaut að 
verða nauðsynlegt að afla að verulegu leyti 
nýrra markaða fyrir íslenzkar útflutnings-
afurðir, þegar hinar óvenjulegu markaðs-
aðstæður styrjaldaráranna hyrfu úr sög-
unni. 

Örðugleikarnir gerðu ekki þegar í stað 
vart við sig, eftir að styrjöldinni lauk. 
Verðlag á útflutningsafurðum hækkaði 
meira að segja fyrst í stað, án þess að sam-
svarandi hækkun yrði á verði innfluttrar 
vöru. Atvinna hélzt mikil, þar sem f jár-
festingarframkvæmdir komu í stað styrj-
aldarframkvæmda. Bæði þjóðarframleiðsla 
og þjóðartekjur uxu verulega á árunum 
1945—47. Á árinu 1948 fóru erfiðleikarnir 
hins vegar að gera vart við sig fyrir alvöru. 
Aflaleysi, bæði á þorskveiðum og síldveið-
um, dró úr notagildi hinna nýju skipa og 
fiskvinnslustöðva. Mikið verðfall varð á 
íslenzkum útflutningsafurðum árin 1949— 
1950, jafnframt því sem verð innfluttrar 
vöru fór hækkandi fram til ársins 1952. 
Gjaldeyrisforðinn, sem safnazt hafði á 
styrjaldarárunum, var uppurinn þegar á 
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2. tafla. Fjármunamyndun 1957—1962. 
Yfirlit. 

Milljónir króna. — Verðlag ársins 1960. 

árinu 1947 og gat því ekki hjálpað til að 
draga úr erfiðleikunum. Á hinn bóginn 
hafði sú efnahagsaðstoð, sem Bandaríkin 
veittu til endurreisnar Evrópu, Marshall-
aðstoðin, og Ísland varð einnig aðnjótandi, 
mikla þýðingu í þessu skyni. Leiðrétting á 
gengisskráningu, sem hlaut að verða af-
leiðing hinna nýju aðstæðna, dróst fram til 
ársins 1950, og varð það til þess að lengja 
þetta aðlögunartímabil. 

Á þessum árum, 1948 til 1952, minnkaði 
þjóðarframleiðslan á mann um því sem 
næst 15% og þjóðartekjurnar á mann um 
meira en 25%. Breyting til batnaðar hófst 
ekki fyrr en á árinu 1953, þegar afli jókst, 
verðlag útflutningsafurða hækkaði og mikl-
ar framkvæmdir hófust á vegum varnar-
liðsins. 

Framþróunin var nú mjög ör um nokk-
urra ára skeið. Árið 1954 varð þjóðarfram-
leiðslan á mann aftur jafnmikil því, sem 
hún hafði verið mest áður, en það var 1947. 
Viðskiptakjör voru ennþá nokkru lakari en 

í stríðslok, og af þessum ástæðum ná þjóð-
artekjur á mann ekki því, sem þær voru 
1947, fyrr en ári síðar en þjóðarframleiðsl-
an, þ. e. 1955. Aðlögunin að hinum nýju 
aðstæðum áranna eftir styrjöldina hafði 
því tekið um það bil tíu ár. Á þessum árum 
höfðu þjóðartekjur á mann ekki vaxið, en 
aftur á móti hafði varanlegum efnahags-
legum stoðum verið rennt undir þær háu 
tekjur, sem af sérstökum ástæðum höfðu 
náðst á styrjaldarárunum og fyrstu árun-
um þar á eftir. 

Efnahagur þjóðarinnar stóð nú traust-
ari fótum en hann hafði gert í stríðslok. 
Miklu meira fjármagn var bundið í at-
vinnutækjum. Atvinna var mikil og jöfn. 
Verðlag útfluttrar og innfluttrar vöru var 
orðið tiltölulega hagstætt. Erlendir mark-
aðir voru rúmir. Aflabrögð voru góð á 
öðrum veiðum en sildveiðum. Jafnvægi í 
viðskiptum þjóðarinnar við útlönd náðist 
á árinu 1954 í fyrsta sinn frá því á stríðs-
árunum. Að einu leyti var efnahagsástand-
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ið þó enn svipað og á styrjaldarárunum. 
Allstór hópur manna starfaði við varnar-
liðsframkvæmdir, og aukning atvinnu við 
þær átti verulegan þátt í hinum mikla vexti 
þjóðarframleiðslu og þjóðartekna á árun-
um 1953—1955. 

Ekki var óeðlilegt, að hið langa og erfiða 
aðlögunartímabil áranna eftir styrjöldina 
ylli vonbrigðum. Íslendingar höfðu á styrj-
aldarárunum og fyrstu árunum þar á eftir 
vanizt ört batnandi efnahag, og miklar 
vonir höfðu staðið til, að á þessu gæti orð-
ið áframhald. Sá árangur, sem náðst hafði, 
var þó síður en svo lítill. Ísland er fá-
mennt land og náttúruauðlindir þess fá-
breyttar. Iðnþróun þess hófst síðar en ná-
lægra landa, og lífskjör voru lakari en 
víðast hvar í þessum löndum alveg fram að 
styrjöldinni. Nú voru þjóðartekjur og lífs-
kjör orðin svipuð því, sem yfirleitt tíðkast 
í nágrannalöndum, og félagslegt öryggi sízt 
minna. Miðað við ástandið í lok styrjaid-
arinnar höfðu að vísu ekki orðið jafnmikl-
ar framfarir hér á landi og í öðrum löndum 
Vestur-Evrópu, en miðað við upphaf styrj-
aldarinnar höfðn þær orðið meiri. Aðrar 
þjóðir höfðu á árunum eftir stvrjöldina að 
miklu leyti verið að endurreisa það, sem 
eyðilagzt hafði á styrjaldarárunum. Íslend-
ingar höfðu verið að reisa það, sem ekki 
hafði verið til áður. 

Árin 1955—1962. Á árunum 1955—1962 
hafa þjóðarframleiðsla og þjóðartekjur 
farið vaxandi og eru því hærri nú en 
nokkru sinni áður. Það eru þessi ár, tíma-
bilið eftir að sigrazt hafði verið á erfiðleik-
um áranna eftir styrjöldina, sem gefa mest 
til kynna um eðli hagvaxtar hér á landi. 
Það er af reynslu þessara ára, sem draga 
verður lærdóma, er orðið geta að gagni á 
komandi árum. 

Á árunum 1955—1962 óx þjóðarfram-
leiðslan að meðaltali um 4,1% á ári. Þar 
sem íbúum landsins fjölgaði um rúmlega 
2% á ári að meðaltali, var aukning þjóð-

arframleiðslu á mann 2,0%. Viðskiptakjör 
fóru batnandi, þegar yfir allt tímabilið er 
litið. Þjóðartekjurnar uxu því meira en 
þjóðarframleiðslan eða um 4,6% á ári að 
meðaltali, en um 2,5% á mann. 

Vöxturinn var ekki jafn, heldur skrykkj-
óttur. Fjögur af þessum átta árum var 
vöxtur þjóðarframleiðslunnar lítið eða ekk-
ert meiri en sem svaraði fólksf jölguninni 
eða 2—3% á ári. Þetta voru árin 1956, 
1959, 1960 og 1961. Eitt árið var beinlínis 
um afturkipp að ræða, lækkun þjóðar-
framleiðslunnar um 3% á mann. Þetta var 
árið 1957. Á þremur af þessum átta árum 
var hins vegar um að ræða öran vöxt þjóð-
arframleiðslunnar, árin 1955, 1958 og 1962. 
Hinn mikli vöxtur þessara þriggja ára 
byggðist fyrst og fremst á mikilli aukn-
ingu útflutningsframleiðslu, sem á hinn 
bóginn byggðist á bættum aflabrögðum. 
Á tveimur fyrrnefndu árunum, 1955 og 
1958, varð einnig breyting til batnaðar á 
viðskiptakjörum, þannig að þjóðartekjur 
uxu meir en þjóðarframleiðsla. Sams kon-
ar breyting varð einnig í lok tímabilsins, 
en að því er virðist öllu meiri á árinu 1961 
en á árinu 1962. 

Fullnægjandi gögn eru ekki fyrir hendi, 
er geri kleift að bera vöxt þjóðarfram-
leiðslu og þjóðartekna á þessum árum ýt-
arlega saman við fyrri vaxtartímabil efna-
hagslifsins hér á landi. Í sjálfu sér er 2% 
vöxtur þjóðarframleiðslu á mann ekki lítill. 
Hann er nægilega mikill til þess að tvö-
falda þjóðarframleiðsluna á mann á 35 ár-
um. Á hinn bóginn mun þessi vöxtur varla 
hafa svarað til þeirra vona, sem menn höfðu 
gert sér um bætt lífskjör. Einnig virðist 
óhætt að fullyrða, að vöxtur þjóðarfram-
leiðslu á mann hafi á þessum árum verið 
hægari hér á landi en í flestum nágranna-
landanna, en þar nam hann 2—4% á ári. 

Tiltölulega hægur vöxtur þjóðarfram-
leiðslunnar á ekki rætur sínar að rekja til 
þess, að fjárfesting hafi verið minni hér á 
landi en annars staðar. Þvert á móti var 
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3. tafla. Þjóðhagsáætlun fyrir árin 1963—1966. 
Markaðsvirði — Verðlag ársloka 1962. — Milljónir króna. 

1962 1963 1961, 1965 1966 

I. Þjóðarframleiðsla, verg: 11 585 12 050 12 530 13 030 13 550 

II. Verðmætaráðstöfun: 
1. Einkaneyzla 7 674 7 965 8 270 8 580 8 910 
2. Samneyzla 994 1050 1110 1175 1240 
3. Fjármunamyndun, verg 2 711 3 220 3 315 3 380 3 440 
4. Bústofnsbreytingar —-22 20 20 20 20 

fjárfesting á Íslandi tiltölulega meiri á 
þessum árum en í nokkru öðru landi Vest-
ur-Evrópu að Noregi undanteknum. Hin 
mikla fjárfesting stendur fyrst og fremst 
í sambandi við miklar byggingar ibúðar-
húsa og miklar opinberar framkvæmdir. 
Sú fjárfesting í skipum, vélum, tækjum 
og byggingum, sem stendur í beinu sam-
bandi við framleiðsluna, er þó einnig held-
ur meiri en víðast hvar annars staðar. Ekki 
er heldur ástæða til að ætla, að þeir erfið-
leikar, sem fámenni landsins veldur, séu 
nein meginskýring þess, hversu tiltölulega 
hægur hagvöxturinn hefur verið á því tíma-
bili, sem hér um ræðir. 

Skýringarinnar á því, að hagvöxtur hér á 
landi hefur verið tiltölulega hægari en í 
nágrannalöndunum, er fyrst og fremst að 
leita í því, sem mest hefur skilið Ísland 
frá þessum löndum á árunum eftir styrj-
öldina, en það er sú almenna stefna, sem 
fylgt hefur verið í efnahagsmálum. Í ná-
grannalöndunum hefur verið fylgt þeirri 
stefnu að viðhalda jafnvægi í efnahags-
málum samfara fullri atvinnu. Jafnframt 
hefur verið dregið mjög úr hvers konar 

vernd og höftum, og verðkerfið hefur verið 
leiðrétt eftir aflögun styrjaldaráranna. Á 
Íslandi hefur á hinn bóginn lengst af ríkt 
jafnvægisleysi í efnahagsmálum árin eftir 
styrjöldina, halli á viðskiptum út á við og 
verðbólga innan lands. Jafnframt hefur 
tollvernd, höftum og margvíslegri aflögun 
verðkerfisins, sem upphaflega kom til á 
kreppu- og styrjaldarárum, verið haldið 
við líði að miklu leyti. Þetta hefur leitt til 
þess, að þróun atvinnulífsins hefur beinzt 
inn á aðrar brautir en heppilegast hefði 
verið. Miður hagkvæmar framkvæmdir 
hafa oft á tíðum setið í fyrirrúmi fyrir 
þeim, sem þýðingarmeiri voru, og dregið 
hefur úr áhuga atvinnurekenda og starfs-
fólks fyrir umbótum í rekstri. 

Þjóðarbúskapurinn árin 1963—1966. 
Horfur og stefna. 

Þjóðhagsáætlunin. Gert er ráð fyrir, að 
þjóðarframleiðslan vaxi að meðaltali á ár-
unum 1963—1966 um 4% á ári. Þar sem 
búast má við, að fólksfjölgun verði 1,8%, 
ætti aukning þjóðarframleiðslu á mann að 
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verða 2,2%. Ekki verður sagt fyrir um 
það, hvaða breytingar kunna að eiga sér 
stað á verðlagi útflutnings og innflutn-
ings. Á undanförnum árum hefur verðlag 
útflutnings yfirleitt hækkað meira en verð-
lag innflutnings, enda þótt þessu hafi ver-
ið öfugt farið sum árin, einkum 1957 og 
1960. Því er ekki að treysta, að þróunin 
verði eins hagstæð á komandi árum og ver-
ið hefur. Er því gert ráð fyrir, að við-
skiptakjörin haldist óbreytt. 

Ekki er hægt að gera ráð fyrir, að þessi 
aukning þjóðarframleiðslu náist, nema 
veruleg aukning verði á útflutningsfram-
leiðslu og hraðari en á þjóðarframleiðsl-
unni sjálfri. Hefur verið gert ráð fyrir, 
að vöruframleiðsla til útflutnings aukist 
um 5% á ári og sömuleiðis flestar tegundir 
þjónustuútflutnings. 

Áætlunin gerir ráð fyrir, að vöxtur 
einkaneyzlu á mann verði svipaður og hann 
varð í reynd árabilið 1955—1962 eða 2% 
á ári að meðaltali. Svarar þetta til þess, að 
allur vöxtur einkaneyzlu verði 3,8% á ári 
að meðaltali eða lítið eitt hægari en vöxt-
ur þjóðarframleiðslunnar. Þetta er fyrst 
og fremst byggt á reynslu undanfarinna 
ára, en felur þó jafnframt í sér ákveðna 
skoðun á því, hvað sé æskileg þróun á þessu 
sviði, sem ríkisvaldinu beri að stuðla að 
með stefnu sinni og aðgerðum í efnahags-
málum. Er hér um að ræða meðalhóf milli 
þess sjónarmiðs annars vegar, að hagvöxt-
urinn skili sem fyrst árangri í aukinni 
neyzlu, en þess hins vegar, að stuðlað sé 
að traustum og varanlegum hagvexti. 

Á svipaðri forsendu er byggt um þróun 
samneyzlunnar og þróun einkaneyzlunnar, 
það er að segja að vöxtur hennar á mann 
verði svipaður á árunum 1963—1966 eins 
og á árunum 1955—1962. Er þessi vöxtur 
3,8% á ári, og svarar það til 5,7% vaxtar 
samneyzlunnar allrar, þegar gert er ráð 
fyrir 1,8% aukningu mannfjölda. Þetta fel-
ur í sér, að samneyzlan vaxi talsvert hrað-
ar en öll þjóðarframleiðslan. Er þetta í 

samræmi við reynslu undanfarinna ára og 
virðist óhjákvæmileg og eðlileg þróun með 
tilliti til vaxandi þýðingar þeirra þarfa, 
sem samneyzla í nútíma þjóðfélagi sér 
fyrir. 

Áætlanir um fjárfestingu eru annars 
vegar miðaðar við nauðsyn tiltölulega mik-
illar og vaxandi fjárfestingar, en hins veg-
ar við nauðsyn þess, að fjárfestingin skapi 
ekki halla á greiðslujöfnuðinum umfram 
eðlilega lánsf járnotkun og valdi verð-
þenslu innan lands. Reynsla undanfarinna 
ára bendir til þess, að eðlilegt meðalhóf 
liggi nálægt því, að fjárfestingin sé 25% 
af þjóðartekjum. Á árunum 1955—1959, 
þegar mikið jafnvægisleysi var ríkjandi, 
var fjárfestingin á bilinu 27—31% af þjóð-
artekjum. Á árinu 1954 og á árunum 1961 
—1962, þegar tiltölulega gott jafnvægi 
var ríkjandi, var fjárfestingin á bilinu 
22—25% þjóðartekna. 

Það hefur að sjálfsögðu áhrif á, hversu 
há fjárfestingin má vera, hve mikill hluti 
hennar er af erlendum og hve mikill af 
innlendum uppruna, og hversu mikið er-
lent fjármagn er fyrir hendi til þess að 
standa straum af hinum erlenda kostnaði. 
Áætlun um fjárfestingu á árunum 1963— 
1966 felur í sér, að tæki og mannvirki 
verða tiltölulega þyngri á metunum en á 
undanförnum árum, en byggingar að sama 
skapi léttari. Þetta þýðir jafnframt, að 
beinn erlendur kostnaður og notkun véla 
verður tiltölulega meiri en áður, en fram-
lag innlends vinnuafls tiltölulega minna. 
Einnig hefur verið gert ráð fyrir verulegri 
notkun erlends lánsfjár á áætlunartímabil-
inu, eins og vikið verður að hér á eftir. Með 
tilliti til þessara atriða hefur þótt fært að 
áætla fjárfestingu um 26% af þjóðartekj-
um að meðaltali yfir allt áætlunartíma-
bilið. Það árið, sem innflutningur skipa 
verður mestur, þ. e. árið 1963, er fjárfest-
ingin áætluð lítið eitt hærri en þetta, tæp 
27%. 

Samkvæmt áætluninni mundi vöxtur f jár -
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festingar á áætlunartímabilinu vera 6,1% 
á ári að meðaltali yfir allt tímabilið. Vöxt-
urinn mundi því verða talsvert hraðari en 
vöxtur þjóðarframleiðslunnar allrar. Þessi 
þróun er möguleg sökum þess, að gert er 
ráð fyrir verulegri aukningu erlendrar 
lánsfjárnotkunar, og vegna þess, að gert er 
ráð fyrir, að neyzla vaxi nokkru hægar en 
þjóðarframleiðsla. 

Innan þess ramma, sem þannig myndast, 
hefur skipting fjárfestingar verið fram-
kvæmd eftir þeim höfuðsjónarmiðum, sem 
lýst var í kaflanum hér að framan. Er f jár-
festingaráætlunin sýnd í aðalatriðum á X. 
töflu. 

Samkvæmt áætluninni mundi megin-
aukning fjárfestingar verða í mannvirkj-
um og byggingum hins opinbera og þá eink-
um á sviði rafvæðingar, samgangna og 
skóla. Þar sem aukningin er áætluð mest, 
en það er í byggingum skóla og vegagerð, 
er gert ráð fyrir, að fjárfesting á árunum 
1963—1966 um það bil tvöfaldist frá því, 

sem var að meðaltali árin 1957—1961. í 
ing yfir 80% og í höfnum yfir 70%. Á 
öllu sviði mannvirkja og bygginga hins 
opinbera í heild er aukningin áætluð rúm-
lega 60%. Svarar þetta til þess, að f jár-
festing á þessum sviðum aukist úr 7% 
af þjóðartekjunum í 9%. 

Áætlunin gerir ráð fyrir, að fjárfesting 
í íbúðarhúsum verði svipuð á árunum 1963 
—1966 og hún var á árunum 1957—1961, 
en þó lítið eitt meiri. Svarar þetta til þess, 
að byggðar séu tæpar 1300 ibúðir árið 
1963 og um 1500 íbúðir á ári að meðaltali 
árin 1964—1966. Samkvæmt þeim athug-
unum, sem gerðar hafa verið, mundi þetta 
fullnægja þörfum fyrir aukið húsnæði 
vegna vaxandi fjölskyldumyndunar og gera 
það enn fremur kleift, að húsnæðisástand-
ið í heild haldi smátt og smátt áfram að 
batna á svipaðan hátt og það gerði ára-
tuginn 1950—1960, með því að lélegt hús-
næði hverfi úr notkun og íbúðum fyrir 
einhleypt fólk fjölgi. 

4. tafla. Fjármunamyndun 1957—1966. 
Milljónir króna. - Verðlag í árslok 1962. 
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Innan atvinnuveganna er gert ráð fyrir, 
að talsverð aukning fjárfestingar verði í 
vissum greinum, einkum í vinnslu sjávar-
afurða, öðrum iðnaði og í ýmsum vélum og 
tækjum. í öðrum greinum er ekki gert ráð 
fyrir teljandi aukningu fjárfestingar. Í 
heild mundi fjárfesting í atvinnuvegum 
samkvæmt áætluninni aukast um 13% frá 
meðaltali áranna 1957—1961. 

Samkvæmt þeim forsendum, sem valdar 
hafa verið við gerð þjóðhagsáætlunarinnar, 
mundi neyzla og fjármunamyndun samtals 
vaxa um 4,6% á ári hverju að meðaltali og 
því nokkru hraðar en sjálf þjóðarfram-
leiðslan, sem áætlað er að vaxi um 4% á 
ári. Þetta hlýtur að leiða til þess, að sá 
afgangur, sem var á viðskiptajöfnuði á ár-
inu 1962, hverfi og í staðinn komi nokkur 
halli. Sá halli má ekki verða meiri en svo, 
að hann geti jafnazt með eðlilegum lán-
tökum til langs tíma. Lántökur verða auk 
þess að svara til afborgana af þeim lán-
um, sem áður hafa verið tekin, og til þeirr-
ar aukningar gjaldeyrisforðans, sem æski-
leg er talin. Lántökurnar verða einnig að 
uppfylla það skilyrði, að sú greiðslubyrði, 
sem þær valda á komandi árum, verði ekki 
of þung. 

Athuganir, sem gerðar hafa verið á þess-
um atriðum, hafa leitt til þeirrar niður-
stöðu, að eðlilegt sé að stefna að því, að ný 
erlend lán, sem tekin verði á áætlunar-
tímabilinu, nemi um 600 millj. kr. á ári 
hvei'ju að meðaltali. Innan fjárfestingar-
áætlunarinnar eru margar framkvæmdir, 
sem eru vel til þess fallnar, að til þeirra séu 
tekin erlend lán. Má þar fyrst og fremst 
nefna skipa- og bátakaup, aðrar fram-
kvæmdir í útflutningsiðnaðinum, rafvirkj-
anir og enn fremur hafnargerðir og sumar 
tegundir vegaframkvæmda. Framkvæmdir 
af þessu tagi, sem áætlunin gerir ráð fyrir, 
eru svo miklar, að til þeirra ætti að mega 
afla erlendra lána, er nemi 600 millj. kr. á 
ári. Grundvöllur þess, að hægt sé að afla 
svo mikilla lána, er það lánstraust, sem 

tiltölulega sterk staða þjóðarinnar út á við 
og heilbrigð stefna í efnahagsmálum hafa 
nú skapað. Til þess að þetta lánstraust geti 
haldizt, er nauðsynlegt, að þjóðin eigi 
nægilegan og vaxandi gjaldeyrisforða og 
stefni áframhaldandi að því að varðveita 
jafnvægi í efnahagsmálum. 

Gert er ráð fyrir, að hin nýju erlendu 
lán, sem tekin verða á næstu árum, séu 
að tiltölulega miklu leyti til langs tíma og 
til lengri tíma en þau lán eru að meðaltali, 
sem nú eru ógreidd. Af þessum sökum eiga 
greiðslur vaxta og afborgana af erlendum 
lánum að geta farið lækkandi á næstu ár-
um samanborið við þjóðartekjur og útflutn-
ingstekjur. Ör lækkun þessarar greiðslu-
byrðar á árunum 1968—1972 myndi einn-
ig skapa svigrúm fyrir áframhaldandi lán-
tökur á árunum eftir 1966. 

Framkvæmd þjóðhagsáætlnnarinnar. Rík-
isstjórnin telur, að þau markmið í þróun 
þjóðarbúskaparins á árunum 1963—1966, 
sem þjóðhagsáætlunin felur í sér, séu æski-
leg og að þeim sé hægt að ná á hinu til-
tekna tímabili. Telur ríkisstjórnin því rétt, 
að stefnan í efnahagsmálum á næstu árum 
sé við þau miðuð í aðalatriðum. Á hinn 
bóginn felur þjóðhagsáætlunin ekki í sér 
neina fullyrðingu um, að þróunin verði sú, 
sem áætlunin gerir ráð fyrir. Þær breyt-
ingar aðstæðna geta hæglega átt sér stað, 
sem geri mikil frávik frá áætluninni, jafn-
vel í veigamiklum atriðum, eðlileg og óhjá-
kvæmileg. Þar við bætist, að áætlunin lýsir 
markmiðum, sem keppa ber að yf ir nokk-
urra ára tímabil. Innan þess tímabils geta 
að sjálfsögðu orðið mikil frávik frá áætl-
uninni á einstökum árum, enda þótt stefnt 
aé í þá átt, sem hún bendir. Alveg sérstak-
lega á þetta við í landi, þar sem efnahags-
lífið er mjög háð veðurfari, aflabrögðum 
og aðstæðum á erlendum mörkuðum, svo 
sem hér á landi. 

Til þess að þróunin geti í aðalatriðum 
orðið sú, sem áætlunin gerir ráð fyrir, þarf 
nokkrum meginskilyrðum að vera fullnægt. 
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5. tafla. Viðskiptajöfnuður, fjármagnsjöfnuður og gjaldeyrisstaða. 
Verðlag og gengi ársloka 1962. — Milljónir króna. 

Í fyrsta lagi þarf árferði innan lands 
að haldast tiltölulega gott og sömuleiðis 
markaðsaðstæður erlendis. Alvarlegur 
aflabrestur á síldveiðum eða þorskveiðum 
báta gæti gert ókleift að ná eins miklum 
vexti þjóðarframleiðslunnar og áætlunin 
gerir ráð fyrir. Sama máli gegnir, ef verð-
fall yrði á þýðingarmiklum útflutningsaf-
urðum. Við slíkar aðstæður þyrfti að sjálf-
sögðu að taka til endurskoðunar þau mark-
mið, sem áætlunin setur varðandi þróun 
neyzlu og fjárfestingar. 

Í öðru lagi er það meginforsenda allrar 
áætlunarinnar, að jafnvægi haldist í efna-
hagsmálum. Áætlunin gerir ráð fyrir, að 
einkaneyzla vaxi heldur hægar en þjóðar-
framleiðsla og að ekki verði veruleg aukn-
ing fjárfestingar á sviði íbúðarhúsabygg-

inga og atvinnuveganna, en aftur á móti 
mikil aukning í rafvæðingu, samgöngum 
og opinberum byggingum. Þetta jafngildir 
þvi, að gert sé ráð fyrir miklum sparnaði 
og að unnt sé að beina sparnaðarstraumun-
um í þær áttir, þar sem aukning fjárfest-
ingar á fyrst og fremst að eiga sér stað. 
Jafnvægisleysi mundi leiða til mikillar við-
ieitni til að auka neyzlu og til þess að festa 
fé í íbúðarhúsum og atvinnufyrirtækjum í 
leit að öryggi gagnvart rýrnandi verðgildi 
krónunnar. Þetta mundi jafngilda því, að 
sparnaður væri ekki nægur til þess að 
standa undir þeirri fjárfestingu, sem áætl-
unin gerir ráð fyrir ; enn fremur að ekki 
væru tök á því að beina sparifé þangað, 
sem þess væri mest þörf. Stefnan í pen-
ingamálum og fjármálum verður að sjálf-
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sögðu að mótast af nauðsyn jafnvægis í 
efnahagsmálum. Hitt er ekki síður mikil-
vægt, að hægt sé að marka og framfylgja 
stefnu í launamálum, er sé í samræmi við 
þá þróun þjóðarbúskaparins, sem þjóðhags-
áætlunin gerir ráð fyrir. 

Í þriðja lagi verður að vera unnt að afla 
erlendis með hagstæðum kjörum þess láns-
f jár, sem áætlunin gerir ráð fyrir. Megin-
skilyrði þess er á hinn bóginn, eins og áð-
ur er vikið að, að jafnvægisstefnu sé fylgt 

í efnahagsmálum og gjaldeyrisforði haldi 
áfram að aukast. Einnig er nauðsynlegt, 
að framkvæmdir á þeim sviðum, sem afla 
á lána til, séu vel undirbúnar. Í því sam-
bandi er þýðingarmikið, að lokið sé sér-
stökum og nákvæmum áætlunum um þær 
opinberu framkvæmdir, sem mest áherzla 
er lögð á í áætluninni. Jafnhliða verða þær 
breytingar að verða á skipulagningu og 
starfsaðferðum þeirra aðila, er hlut eiga að 
máli, sem aukning framkvæmdanna krefst. 
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Yfirlitið, sem hér fer á eftir, er framhald af síðustu grein 
og- er tekið úr áðurnefndri skýrslu til Alþingis. 

Inngangur. 

Fjáröflun til framkvæmda hefur verið 
mikið vandamál hér á landi, einkum þeg-

ar um meiri háttar framkvæmdir er að 
ræða, enda hefur mjög verið leitað tii rík-
isstjórna þeirra, sem setið hafa á hverjum 
tima, um fyrirgreiðslu og milligöngu við 
lánsútvegun. Þannig hefur verið aflað f jár 
til fjárfestingarlánasjóða atvinnuveganna, 
íbúðabygginga, meiri háttar framkvæmda 
bæjar- og sveitarfélaga og fleiri þarfa. 
Ríkisstjórnir hafa að sjálfsögðu einnig afl-
að mikils lánsfjár til framkvæmda á veg-
um ríkissjóðs, ríkisstofnana og ríkisfyrir-
tækja. 

Sá háttur hefur yfirleitt verið hafður á, 
að f jár hefur verið aflað til einstakra 
framkvæmda, eftir því sem þörf hefur 
krafið. A því eru einkum tveir ókostir. Í 
fyrsta lagi er hætt við töfum á fram-
kvæmdum vegna óvissu um fjáröflun. í 
öðru lagi skortir heildaryfirsýn yfir f jár-
þarfir, en þar sem fjáröflunarmöguleik-
ar eru takmarkaðir, er tæplega unnt að 
ganga úr skugga um, að það séu nauðsyn-
legustu eða arðvænlegustu framkvæmdirn-
ar, sem sitja fyrir um fjárútvegun. 

Nú er ætlunin að taka upp ný vinnubrögð 
á þessu sviði í sambandi við framkvæmd 
framkvæmdaáætlunar ríkisstjórnarinnar. Í 
fylgiskjali III með þjóðhags- og fram-

kvæmdaáætlun 1960—1966, sem sagt er 
frá á öðrum stað í þessu hefti, er birt 
heildaryfirlit yf ir fjáröflun á vegum ríkis-
stjórnarinnar á árinu 1963 og skiptingu 
fjárins. Ætlunin er að gera síðar hliðstæð-
ar áætlanir fyrir árin 1964—1966. Mark-
miðið með slíkum áætlunum er að tryggja 
fyrir fram hæfilegt lánsfé til framkvæmda 
á vegum hins opinbera, framkvæmda at-
vinnuveganna og íbúðabygginga til þess að 
mæta fjárþörf umfram það fjármagn, sem 
fjárfestingarlánasjóðir og aðilarnir sjálfir 
geta lagt fram. 

Hér á eftir verður gerð nánari grein 
fyrir fjáröfluninni og skiptingu fjárins 
milli atvinnuvega, íbúðabygginga og fram-
kvæmda á vegum hins opinbera. 

Fjáröflun. 

Athuganir, sem að mestu voru gerðar 
síðara hluta árs 1962, leiddu í ljós, að 
heildarþörf á fjáröflun 1963 nam um 470 
millj. króna, en af þeirri upphæð voru 77 
millj. króna vegna framkvæmda á undan-
förnum árum, sem ekki hafði þá verið afl-
að f jár til nema til bráðabirgða. 

Til þess að mæta fjárþörfinni var, eins 
og kunnugt er, boðið út íslenzkt ríkislán 
á markaði í London í desember sl. að upp-
hæð 2 millj. sterlingspunda. Mótvirði láns-
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Fjáröflunaráætlun 1963. 
Milljónir króna. 

ins nemur um 230 millj. króna. í viðbót við 
þetta erlenda lán kemur annað erlent lán, 
svokallað P. L. 480 lán, sem gert er ráð 
fyrir að nemi 55 milljónum í íslenzkum 
krónum. Alls nema hin erlendu lán, er sér-
staklega hefur verið aflað til að fullnægja 
þeirri f járþörf, sem hér um ræðir, 285 
millj. kr. eða um 60% allrar fjáröflunar-
innar. 

Ákveðið hefur verið að afla af innlend-
um sparnaði 187 millj. króna. Í þessu skyni 
hefur ríkisstjórnin samið við viðskipta-
bankana, stærstu sparisjóði landsins og við 
Atvinnuleysistryggingasjóð um þátttöku 
þeirra í fjáröflun til þessara framkvæmda. 
Enn fremur mun ríkisstjórnin taka upp 
samninga við lífeyrissjóði og tryggingafé-
lög um hið sama. Er ætlunin, að frá við-
skiptabönkum og fimm stærstu sparisjóð-
um komi 82 millj. kr., frá Atvinnuleysis-
tryggingasjóði 60 millj. kr., frá lífeyris-
sjóðum 25 millj. kr. og frá tryggingafé-
lögum 20 millj. kr. Samkvæmt þeim samn-
ingum, sem gerðir hafa verið við banka og 
sparisjóði, er gert ráð fyrir, að þeir leggi 
fram 15% af aukningu innlána á árinu 
1963. Jafnframt hefur Seðlabankinn ákveð-
ið að lækka innlánsbindingu úr 30% í 25% 
af innlánsaukningu frá 1. janúar 1963. 

Atvinnuvegirnir. 
Hið opinbera styður fjárfestingu í at-

vinnuvegum einkum með starfsemi opin-
berra fjárfestingarlánasjóða, Fiskveiða-
sjóðs Íslands, Iðnlánasjóðs og Stofnlána-
deildar landbúnaðarins. 

Fiskveiðasjóður: Áætlað er, að Fisk-
veiðasjóður hafi um 150 millj. kr. til ráð-
stöfunar árið 1963, og fer ráðstöfunarfé 
hans allört vaxandi, en stærstu liðir þess 
eru útflutningsgjald af sjávarafurðum og 
vextir og afborganir af lánum. Rösklega 
þriðjungi fjárins hefur þegar verið ráðstaf-
að vegna skipa, sem keypt hafa verið eða 
samið um smíði á erlendis. Samt mun tölu-
vert meira fé en undanfarið geta gengið til 
annarra þarfa, sem sjóðurinn hefur eink-
um veitt lán til, en það eru nýbyggingar, 
viðgerðir og endurbætur skipa innan lands. 

Fiskveiðasjóð hefur um langt árabil skort 
fjármagn til lánveitinga til fiskiðnaðar. 
Hins vegar er mikil þörf á því, að fé verði 
fyrir hendi á þessu og næsta ári, til þess 
að hægt sé að veita fjárhagslegan stuðn-
ing til áframhaldandi aukningar síldar-
iðnaðarins bæði austan lands og sunnan, 
enn fremur til endurbóta á frystihúsum og 
til annarra framkvæmda, er stuðla að betri 
nýtingu og meiri verðmætisaukningu afl-
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ans. Káðgert er að ráðstafa 55 millj. kr. 
til þessara þarfa, þar af 50 millj. kr. af 
enska láninu og 5 millj. kr. frá Atvinnuleys-
istryggingasjóði. Það fé, er af enska 
láninu kæmi, verði lánað beint til ein-
stakra fyrirtækja gegn öruggum trygg-
ingum, og verði tillögur um lánveitingar 
gerðar af fulltrúum Seðlabankans, Lands-
bankans og Útvegsbankans, er reyni að 
samræma þær annarri fyrirgreiðslu við-
skiptabankanna við sjávarútveginn. 

Iðnlánasjóður: Sjóðurinn hefur haft til-
tölulega litið fé til umráða. Á þessu hefur 
þó orðið mikil breyting að undanförnu. 
Sjóðurinn hefur tvívegis fengið úthlutað 
P. L. 480 láni, fyrst 21 millj. kr. á árinu 
1961 og síðan 14 millj. kr. á árinu 1962. 
Allt síðara lánið og hluti þess fyrra mun 
verða til ráðstöfunar á árinu 1963. Þar við 
bætist, að á þessu ári mun sjóðurinn í 
fyrsta sinn fá tekjur af hinu nýja gjaldi 
á iðnaðarframleiðslu, en þær eru áætlaðar 
7 millj. kr. Iðnlánasjóður mun því alls hafa 
til ráðstöfunar á árinu 1963 47 millj. kr. 
til lánveitinga, og er það miklu hærri upp-
hæð en sjóðurinn hefur haft yfir að ráða. 
Til þess að álíka há upphæð geti orðið til 
ráðstöfunar á árinu 1964, þarf sjóðurinn 
að fá um 15 millj. kr. síðara hluta árs 
1963. Ríkisstjórnin ætlast til, að 15 millj. 
kr. af P. L. 480 lánsfénu gangi til þessara 
þarfa. 

Vegna þess hve lítið fé Iðnlánasjóður 
hefur haft til ráðstöfunar, hefur hann ekki 
getað sinnt tiltölulega stórum framkvæmd-
um. Þar sem sjóðurinn hefur nú meira fé 
til umráða en áður, mun hann geta sinnt 
slíkum verkefnum að einhverju leyti, svo 
sem þeim skipasmíðastöðvum, sem nú eru 
í byggingu. Möguleikar sjóðsins til þess að 
sinna meiri háttar verkefnum hljóta þó 
eftir sem áður að vera takmarkaðir. Nú 
er fyrirhuguð stór sameiginleg verksmiðju-
bygging fyrir mörg iðnfyrirtæki í Reykja-
vík. Stendur félagið Iðngarður h. f. að 
henni. Er hér um mikilsverða nýjung að 

ræða, sem stuðlað getur að hagkvæmari 
rekstri margra fyrirtækja. Það er því ætl-
un ríkisstjórnarinnar, að 10 millj. kr. af 
enska láninu verði lánaðar til þessara fram-
kvæmda eftir nánari ákvörðun iðnaðar-
málaráðherra. 

Stofnlánadeild landbúnaðarins: Gert er 
ráð fyrir, að útlánaþörf deildarinnar verði 
80—85 millj. kr., en sjálf hefur hún nú til 
ráðstöfunar 50—55 millj. kr. á ári að með-
töldum lánum úr Mótvirðissjóði. Vantar 
því um 30 millj. kr., til þess að unnt sé 
að fullnægja lánsþörf 1963. Auk þess þarf 
að endurgreiða 30 millj. kr. bráðabirgða-
lán frá síðastliðnu ári. Til að mæta þessari 
fjárþörf, sem samtals nemur 60 millj. kr., 
er það ætlun ríkisstjórnarinnar, að 30 
millj. kr. af P.L. 480 lánsfé gangi til að 
fullnægja lánsfjárþörfinni á árinu 1963, 
en 30 millj. kr. af því fé, sem aflað verður 
innan lands, gangi til endurgreiðslu á 
bráðabirgðaláni Seðlabankans. 

Útlán deildarinnar á sl. ári voru um 70 
millj. kr., og er því um verulega útlána-
aukningu að ræða. Eins og kunnugt er, 
voru lánasjóðir landbúnaðarins sameinaðir 
á sl. ári og fjárhag þeirra komið á réttan 
kjöl. 

Íbúðarhús. 

Fjárhagsaðstoð við byggingu íbúðarhúsa 
er fyrst og fremst veitt fyrir milligöngu 
almenna veðlánakerfisins. Íbúðarhús í 
sveitum, verkamannabústaðir og íbúðir til 
útrýmingar heilsuspillandi húsnæði fá þó 
fjárhagsaðstoð utan þessa kerfis. 

Stefnt er að því, að útlán hins almenna 
veðlánakerfis geti numið að minnsta kosti 
110 millj. kr. á árinu. Er þar um verulega 
aukningu að ræða, þar sem útlán 1961 
námu 78 millj. kr. og 55 millj. kr. 1962. 
Byggingarsjóður ríkisins mun hafa 44 
millj. kr. til ráðstöfunar á árinu, og ætlast 
ríkisstjórnin til, að ekki sé aflað minna en 
65 millj. kr. til viðbótar, 40 millj. kr. frá 
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Atvinnuleysistryggingasjóði og 25 millj. 
kr. frá lífeyrissjóðum samkvæmt sérstök-
um samningum við þá. 

Enda þótt hér sé um verulega aukningu 
að ræða, mun þó allmikið vanta á, að unnt 
sé að fullnægja öllum lánshæfum umsókn-
um, þar með taldar eftirstöðvar frá fyrri 
árum, en ekki er ólíklegt, að til þess þyrfti 
um 150 millj. kr. Af fjáröflun þeirri, sem 
samið hefur verið um við viðskiptabanka 
og sparisjóði (15% af aukningu innlána), 
hefur 82 millj. kr. verið ráðstafað, en senni-
legt er, að upphæðin verði allmiklu hærri 
en þetta. Ætlun ríkisstjórnarinnar er, að 
hluti af því, sem umfram 82 millj. kr. kann 
að verða, gangi einnig til veðlánakerfisins 
og enn fremur til Veðdeildar Búnaðarbank-
ans. 

Ekki er gert ráð fyrir, að Byggingar-
sjóð verkamanna muni skorta fé á þessu 
ári, en starfsemi hans hefur vaxið mjög 
að undanförnu. Hins vegar mun hann þurfa 
á auknu fé að halda á næsta ári. 

Mannvirki og byggingar hins 
opinbera. 

Gert er ráð fyrir, að fjárfesting i mann-
virkjum og byggingum hins opinbera auk-
ist um tæpar 200 millj. kr. frá árinu 
1962 til 1963 eða úr 786 millj. kr. í 980 
millj. kr. Verður aukningin á flestum svið-
um þessa flokks, en mest í rafvirkjunum 
og rafveitum, vegum, höfnum og skólum. 
Nokkur hluti þessarar aukningar fjárfest-
ingar er greiddur með auknum framlögum 
ríkisins á fjárlögum eða með auknum fram-
lögum sveitarfélaga. Sérstakra ráðstafana 
ríkisins til fjáröflunar er þó einnig víða 
þörf. 

Hér á eftir mun hinum helztu þessara 
framkvæmda lýst í stórum dráttum og 
sömuleiðis þeim sérstöku ráðstöfunum, sem 
gerðar hafa verið þeirra vegna. 

Raforkumál: Fjárfesting í raforkumál-
um er áætluð 185 millj. kr. á árinu, og 
sundurliðast sú upphæð sem hér segir: 

Millj. kr. 
Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins . 81 
Írafossstöð 65 
Virkjunarrannsóknir 14 
Byrjunarframkvæmdir við virkjun á Suð-

vesturlandi 10 
Framkvæmdir Rafmagnsveitu Reykjavik-

ur og aðrar framkvæmdir ót. a 15 

185 

Framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins 
eru fyrst og fremst áframhald tíu ára áætl-
unarinnar um rafvæðingu dreifbýlisins, en 
framkvæmdum í sambandi við þá áætlun 
á að ljúka að fullu á árinu 1964. Rafmagns-
veitur ríkisins eru, eins og kunnugt er, 
reknar með miklum halla. Hafa þær því 
að heita má ekkert eigið fé aflögu til 
framkvæmda og verða svo til eingöngu að 
nota lán í því skyni. Rækileg athugun fer 
nú fram á fjárhag rafmagnsveitnanna og 
þeim möguleikum, sem fyrir hendi eru til 
að koma honum á fastari grundvöll. Á ár-
inu 1963 hafa rafmagnsveiturnar yfir að 
ráða 27 millj. kr. til framkvæmda, og eru 
það mestmegnis eftirstöðvar af eldri lán-
um og tollalán frá ríkissjóði. Er f járþörf-
in umfram þetta því 54 millj. kr., og er 
ætlun ríkisstjórnarinnar að leysa þá þörf 
með 44 millj. kr. af enska láninu og 10 
millj. kr. af P. L. 480 láni. 

Á þessu ári verður lokið stækkun íra-
fossstöðvar. Er kostnaðurinn að miklu leyti 
greiddur með erlendu bankaláni og P.L. 480 
iáni frá árinu 1962 auk eigin framlags Sogs-
virkjunarinnar. Í viðbót við þetta þarf 10 
millj. kr., sem ætlunin er að fáist af enska 
láninu. Kostnaður þeirra framkvæmda við 
stækkun varastöðvarinnar við Elliðaár, sem 
nú eru í undirbúningi, mun aðallega falla 
á árið 1964. Til þessarar stækkunar hefur 
verið tryggt sérstakt erlent lán fyrir um 
tveim þriðju hlutum kostnaðar. 

Miklar virkjunarrannsóknir og undir-
búningsframkvæmdir standa nú yfir og 
hafa staðið að undanförnu vegna þeirra 
fyrirætlana, sem eru á prjónunum um nýj-
ar og stórar virkjanir. Fé til þessara þarfa 
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hefur ekki verið veitt á fjárlögum svo 
neinu nemi, og hefur f jár til þeirra að 
mestu verið aflað til bráðabirgða. Nauð-
synlegt er, að þeirri fjáröflun verði komið 
á varanlegan grundvöll, og er eðlilegt, að 
hluti af enska láninu gangi til þeirra 
þarfa, enda munu þær upphæðir, sem hér 
um ræðir, síðar teljast til stofnkostnaðar 
væntanlegra orkuvera. Er það því ætlun 
ríkisstjórnarinnar, að 40 millj. kr. af enska 
láninu verði notaðar til þess að endur-
greiða raforkumálastjórn þann kostnað, 
sem hún hefur á undanförnum árum tekið á 
sig vegna rannsókna og undirbúnings að 
Eúrfellsvirkjun, Dettifossvirkjun og gufu-
virkjun í Hveragerði. Mun þessi upphæð 
ganga til þess að greiða hluta af þeim skuld-
um raforkumálastjórnar, sem myndazt 
hafa á undanförnum árum og enn hafa 
ekki verið gerðir fastir samningar um. 

Á árinu 1963 er gert ráð fyrir, að kostn-
aður við virkjunarrannsóknir nemi 14 millj. 
kr. Á fjárlögum er veitt 1 millj. kr. til þess-
ara þarfa, og verður að greiða afganginn, 
13 millj. kr., með lánsfé. Ætlunin er, að 6 
millj. kr. af enska láninu verði notaðar í 
þessu skyni auk 7 millj. kr. af því innlenda 
lánsfé, sem aflað er hjá bönkum og spari-
sjóðum. Þá verður á þessu ári að gera ráð 
fyrir, að byrjunarframkvæmdir við stóra 
virkjun á Suðvesturlandi hefjist. Loka-
ákvörðun um slíka virkjun hefur enn ekki 
verið tekin, en virkjuninni verður að vera 
lokið á árinu 1967, ef ekki á að koma til 
rafmagnsskorts á orkuveitusvæði Suður-
og Vesturlands. Hafa 20 millj. kr. af enska 
láninu verið ætlaðar til þessara þarfa, en 
ekki er gert ráð fyrir, að meira en helm-
ingur þeirrar upphæðar verði notaður fyr-
ir áramót. 

Vegamál: Vegaframkvæmdir, sem fyrir-
hugaðar eru á þessu ári umfram þær, sem 
beinlínis eru ákveðnar í fjárlögum, eru 
fyrst og fremst bygging Reykjanesbrautar, 
Ennisvegar á Snæfellsnesi og Strákavegar 
við Siglufjörð. Er kostnaður við þessar 

framkvæmdir samtals áætlaður um 80 millj. 
kr. Mundi þá heildarfjárfesting við vega-
framkvæmdir á árinu vera um 140 millj. 
kr , þar sem framkvæmdir, sem greiddar 
eru með fjárveitingum í fjárlögum og af 
bensíngjaldi, nema um 60 millj. kr. 

Ætlazt er til þess, að 20 millj. kr. af 
þeirri fjáröflun innan lands, sem gerð er 
grein fyrir hér að framan, gangi til þess-
ara vegaframkvæmda á árinu 1963. Þar að 
auki er í athugun sérstök erlend lántaka 
til byggingar Reykjanesbrautar. Mundu 
vextir og afborganir af slíku láni endur-
greiðast með tekjum af vegtolli, er þau 
farartæki væntanlega greiddu, sem veginn 
notuðu. 

Áfallinn kostnaður við byggingu Reykja-
nesbrautar nam um síðastliðin áramót 41 
millj. kr. Ráðgert er, að kostnaður á árinu 
1963 nemi um 65 millj. kr. Heildarkostn-
aður við byggingu vegarins er nú áætlaður 
um 220 millj. k r , og er ráðgert, að bygg-
ingunni verði lokið á árinu 1965. 

Ætlunin er, að Ennisvegur, er tengi 
Ólafsvík við Rif og Hellissand, verði byggð-
ur á þessu ári. Er þessi vegur mjög þýð-
ingarmikill vegna væntanlegrar hafnar-
gerðar á Rifi og vegna samgangna á Snæ-
fellsnesi yfirleitt. Vegalengdin á milli Ólafs-
víkur og Rifs er rúmir 6 km og áætl-
aður byggingarkostnaður vegarins 12—15 
millj. kr. 

Þá er einnig ætlunin að vinna á þessu 
og næsta ári að byggingu Strákavegar á 
milli Siglufjarðar og Fljóta og ljúka bygg-
ingunni að fullu á árinu 1965. Aðalkostn-
aðurinn við þessa framkvæmd er fólginn 
í jarðgöngum. Ráðgert er, að bygging 
þeirra hefjist vorið 1964. Heildarkostnað-
ur við Strákaveg er áætlaður um 21 millj. 
kr. 

Hafnir: Áætlað er, að hafnarfram-
kvæmdir utan Reykjavíkur nemi 102 millj. 
kr. á árinu 1963. Er hér um mikla aukn-
ingu að ræða frá árinu 1962, en það ár 
námu þessar framkvæmdir 62 millj. kr. 
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Framkvæmdir við Reykjavikurhöfn á ár-
inu 1963 eru áætlaðar 8 millj. kr., þannig 
að heildarfjárfesting í höfnum er áætluð 
110 millj. kr. á þessu ári. Stefnt verður 
að því að hagnýta vinnuafl, fjármagn og 
tæknistjórn sem bezt með því að ráðast 
í tiltölulega fáar framkvæmdir eða áfanga 
í einu og ljúka þeim, en fresta öðrum fram-
kvæmdum á meðan. 

Ríkisstjórnin gerir ráð fyrir, að 50 millj. 
kr. af enska láninu gangi til hafnargerða 
og enn fremur 15 millj. kr. af því lánsfé, 
sem aflað sé hjá Atvinnuleysistrygginga-
sjóði. Framkvæmdir við Þorlákshöfn eru 
greiddar með sérstöku erlendu láni. Nokk-
ur hluti enska lánsins (um 7 millj. kr.) 
mun ganga til greiðslu kostnaðar við fram-
kvæmdir frá árinu 1962, og einnig er gert 
ráð fyrir, að um 11 millj. kr. af láninu 
notist ekki fyrr en á árinu 1964. Það láns-
fé, sem nú hefur verið nefnt, ásamt eftir-
stöðvum af P.L. 480 láni frá árinu 1962, 
ríkisframlögum og framlögum hafnarsjóða 
mun nægja til greiðslu kostnaðar við þær 
framkvæmdir, sem að framan er getið. 

Ríkisstjórnin gerir ráð fyrir, að fram-
kvæmdir við landshafnirnar í Keflavík— 
Njarðvík og á Rifi hefjist á árinu 1963, 
þegar nauðsynlegum tæknilegum undir-
búningi er lokið. Áætlað er, að kostnaður 
við höfnina í Keflavík-Njarðvík verði 7 
millj. kr. á árinu. Heildarkostnaður þess-
arar hafnar er áætlaður 35 millj. kr., og 
er gert ráð fyrir, að framkvæmdum verði 
lokið á árinu 1965. Kostnaður við fram-
kvæmdir á Rifi á árinu 1963 er áætlaður 
15 millj. kr. Mundu þessar framkvæmdir 
gera höfnina nothæfa að verulegu leyti 
þegar á vetrarvertíð 1964. Heildarkostn-
aður við hafnargerðina er áætlaður 30—35 
millj. kr., og er gert ráð fyrir, að fram-
kvæmdum ljúki á árinu 1964. 

Kostnaður við framkvæmdir í Þorláks-
höfn var orðinn um 10 millj. kr. um síðustu 
áramót, og er gert ráð fyrir 20 millj. kr. 
fjárfestingu á þessu ári. Heildarkostnað-
ur er áætlaður 50 millj. kr., og er gert ráð 
fyrir, að framkvæmdum ljúki á árinu 1964. 

Áætlað er, að kostnaður við aðrar hafn-
arframkvæmdir en þessar þrjár hafnir og 
Reykjavikurhöfn verði 60 millj. kr. á árinu 
1963, en fari síðan allmikið hækkandi á 
næstu árum. Sundurliðuð áætlun um þess-
ar framkvæmdir bæði á árinu 1963 og 
næstu árum þar á eftir er nú í undirbún-
ingi. 

Skólar: Fjárfesting í skólum og íþrótta-
mannvirkjum er áætluð 145 millj. kr. á 
árinu 1963, en var um 100 millj. kr. á ár-
inu 1962. Þessar framkvæmdir skiptast í 
stórum dráttum sem hér segir: Um 110 
millj. kr. ganga til byggingar barnaskóla, 
gagnfræðaskóla, húsmæðra- og iðnskóla, og 
greiðist kostnaður við þá að nokkru af 
ríki og að nokkru af sveitarfélögum; 26 
millj. kr. ganga til byggingar skóla, sem 
eru algerlega á vegum ríkisins, en það eru 
Menntaskólinn í Reykjavík og Kennaraskól-
inn; til íþróttamannvirkja o. þ. u. l. ganga 
8 millj. kr. Sérstakrar fjáröflunar er ekki 
þörf vegna þessara framkvæmda, nema að 
því er ríkisskólana snertir. Er gert ráð 
fyrir, að til þeirra gangi 25 millj. kr. af 
innlendu lánsfjáröfluninni. 

Ýmsar þarfir: Ætlunin er, að 20 millj. 
kr. af innlendu lánsfjáröfluninni gangi til 
þarfa ýmiss konar opinberra eða hálfopin-
berra bygginga og framkvæmda. Mun sú 
fjárhæð skiptast þannig, að 10 millj. kr. 
ganga til Sýningarhallarinnar í Reykjavík, 
5 millj. kr. til tilraunastöðvarinnar í Kolla-
firði, 3 millj. kr. til gistihúsasjóðs og 2 
millj. kr. til fóður- og fræframleiðslu-
stöðvar í Gunnarsholti. 



Greiðslujöfnuður við útlönd 1961 
Í þessari grein, sem rituð er af Ólafi Tómassyni, er skýrt 
frá greiðslujöfnuði ársins 1961 og skiptingu á einstaka tekju-
og gjaldaliði og á greiðslusvæði. 

Skýrslugerð um greiðslujöfnuðinn við 
útlönd er ætlað að sýna heildarvið-

skipti þjóðarbúsins við umheiminn á 
ákveðnu tímabili. 

Greiðslujöfnuðinum má skipta í f jóra 
aðalþætti: vöruskipti, duldar greiðslur eða 
þjónustu, gjafafé og fjármagnshreyfingar. 

Í greiðslujafnaðarskýrslum eru verðmæti 
inn- og útflutnings gerð upp á sama 
grundvelli, þ. e. hvort tveggja er miðað við 
fob-verðmæti, gagnstætt því sem jafnan 
er gert í verzlunarskýrslum, þar sem inn-
flutningur er oftast talinn cif, en útflutn-
ingur fob. Á árinu 1961 varð mismunur á 
verðmæti inn- og útflutnings, vöruskipta-
jöfnuðurinn, hagstæður um rúmlega 114 
millj. kr., og er það mikil breyting frá því, 
sem verið hefur, þar sem hagstæður vöru-
skiptajöfnuður hefur ekki náðst síðan 
1945. 

Helztu þjónustuliðirnir (duldar greiðsl-
ur) eru flutningar, tryggingar, vaxta-
greiðslur, vinnulaun, viðskipti við varnar-
liðið og opinber þjónusta. Þjónustujöfn-
uðurinn, eða mismunurinn á inn- og út-
fluttri þjónustu, hefur um mörg undan-
farin ár verið hagstæður, og er það eink-
um vegna tekna af viðskiptum við varn-
arliðið. 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuð-
ur. Er viðskiptajöfnuðurinn oft notaður 
sem mælikvarði á heildarafkomu þjóðar-
búsins gagnvart útlöndum. Á árinu 1961 
varð viðskiptajöfnuðurinn hagstæður um 
225 millj. kr., og er það í fyrsta sinn síð-
an styrjöldinni lauk, að náðst hefur hag-
stæður viðskiptajöfnuður við útlönd. 

Línurit á 35. bls. sýnir, hve inn- og út-
flutningur hefur verið mikill hluti af 
heildargjaldeyristekjum og gjöldum fyr-
ir vörur og þjónustu síðustu fimm ár, og 
línurit á sömu bls. sýnir mismuninn á vöru-
skiptajöfnuði og viðskiptajöfnuði á sama 
tímabili. Tekið skal fram, að innflutning-
ur er hér sem annars staðar í greininni 
talinn fob. Enn fremur hafa tölurnar fyrir 
árin 1957—1960 verið umreiknaðar til þess 
gengis, er gilti eftir 4. ágúst 1961. 

Til sérhverra viðskipta, sem færð eru 
á hina ýmsu liði viðskiptajafnaðarins og 
greiðslur koma fyrir, svarar færsla á ein-
hvern fjármagnsreikning. Eru niðurstöð-
ur af þeim færslum sýndar í fjármagns-
hreyfingum greiðslujafnaðarins. Fjár-
magnshreyfingum má skipta á ýmsa liði. 
Er algengt að gera fyrst og fremst greinar-
mun á fjármagnshreyfingum opinberra að-
ila annars vegar og einkaaðila hins vegar. 
Hvorum flokk fyrir sig má svo aftur 
skipta, annars vegar í hreyfingar vegna 
lántöku til lengri tíma en eins árs og af-
borgana af slíkum lánum og hins vegar 
stuttar hreyfingar, svo sem breytingar á 
reikningsstöðu fyrirtækja, stuttum vöru-
kaupalánum, gjaldeyrisstöðu bankanna 
o. fl. 

Mótbókun vegna vöru, þjónustu eða fjár-
magns, sem látið er í té eða tekið við án 
endurgjalds, er færð á sérstakan lið í 
greiðslujöfnuðinum, sem nefnist gjafafé. 
Á árinu 1961 voru notaðar rúmlega 84 
millj. kr. af 6 millj. dollara framlagi, sem 
bandarísk stjórnarvöld ákváðu í árslok 
1960 að veita án endurgjalds. Undanfarin 
ár hefur ekki verið um að ræða gjafafé, 
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en á tímum Marshallaðstoðarinnar fengu 
Íslendingar mikil framlög, sem notuð voru 
til þess að jafna viðskiptahalla við útlönd. 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyr-
ir einstökum liðum greiðslujafnaðarins. 

Á 2. töflu má sjá greiðslujöfnuðinn fyr-
ir vörur og þjónustu árin 1957—1961, skipt 
á landsvæði. Tölurnar fyrir árin 1957— 
1960 hafa verið umreiknaðar til þess geng-
is, sem gilti eftir 4. ágúst 1961. Til sterl-
inggreiðslusvæðisins teljast Bretland, Ír-
land, brezkar nýlendur og sambandslönd 
önnur en Kanada. Til annarra O.E.E.C.-
landa teljast öll þátttökuríki í Efnahags-
samvinnustofnun Evrópu önnur en Bret-
land og Írland. Spánn bættist í tölu þátt-
tökuríkja Efnahagssamvinnustofnunarinn-
ar á árinu 1959 og er í öllum töflum í 
þessari grein talinn með O.E.E.C.-löndum 
á árunum 1959—1961, en með öðrum lönd-
um á árunum 1957 og 1958. Til Austur-
Evrópulanda teljast auk Rússlands Aust-
ur-Þýzkaland, Pólland, Rúmenia, Tékkó-
slóvakía og Ungverjaland. Til annarra 
landa teljast meðal annars Finnland, Júgó-
slavía, Japan, Brasilía og Ísrael. 

Viðskiptajöfnuðurinn við Bandaríkin og 
Kanada hefur verið hagstæður öll árin, 
sem taflan nær yfir, en því valda hinar 
miklu duldu tekjur, sem Íslendingar hafa 
haft vegna bandaríska varnarliðsins. Hinn 
hagstæði jöfnuður í dollurum hefur svo 
verið notaður til jöfnunar á viðskiptum 
við sterling- og O.E.E.C.-lönd, sem hafa 
verið mjög óhagstæð öll árin, eins og tafl-
an sýnir, nema á árunum 1960 og 1961, 
að jöfnuðurinn var hagstæður við sterl-
ingsvæðið. 

Fimmta tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1961, skipt á greiðslusvæði. 
Þar má sjá, að vöruskiptin hafa verið óhag-
stæð við öll greiðslusvæðin nema sterl-
ingsvæðið, og hinn hagstæði jöfnuður við 
það á að miklu leyti rót sína að rekja til 
viðskipta við sterlingsvæðið utan Evrópu. 
Þjónustujöfnuðurinn hefur hins vegar ver-
ið hagstæður við Bandaríkin, en óhagstæð-
ur við sterlingsvæðið og þátttökulönd í 
O.E.E.C. Taflan sýnir fjármagnshreyfing-
ar brúttó, en aðrar töflur í greininni sýna 
f jármagnshreyfingar að nokkru leyti nettó. 

Þriðja tafla sýnir sundurliðað yfirlit 
yfir greiðslujöfnuðinn við útlönd á árun-
um 1957—1961. Á árinu 1960 eru öll verð-
mæti umreiknuð í krónur á því gengi, sem 
gilti eftir 22. febrúar 1960, og á árinu 1961 
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1. tafla. Fjármagnshreyfingar, nettó. 
( í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

+ = Fé frá útlöndum, þ. e. a. s. lántökur eða lækkun innstæðna og rýrnun gjaldeyrisstöðu. 
H- = Fé til útlanda, þ. e. a. s. lánveitingar eða aukning innstæðna, afborganir af lánum og bætt 

gjaldeyrisstaða. 
Breyting Aðrar 

2. tafla. Viðskiptajöfnuður (vörur og þjónusta) 1957—1961, skiptálönd. 
(Í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961.) 
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er umreiknað á því gengi, er gilti eftir 4. 
ágúst 1961. Á árunum 1957—1959 eru 
verðmæti hins vegar reiknuð á opinberu 
gengi án yfirfærslubóta og gjalda. Fjórða 
tafla sýnir helztu liði greiðslujafnaðarins 
1957—1961, þar sem tölurnar fyrir 1957— 
1960 hafa verið umreiknaðar til þess geng-
is, sem gilti eftir gengisbreytinguna 4. 
ágúst 1961, og eru tölurnar í f jórðu töflu 
því sambærilegar fyrir öll árin. Á fjórðu 
töflu er greiðsluhallinn auk þess sýndur 
bæði í heild og án skipa- og flugvélainn-
flutnings. Sést þar, að sé innflutningur 
skipa og flugvéla frátalinn, var viðskipta-
jöfnuðurinn hagstæður um rúmlega 425 
millj. kr. á árinu 1961. Á árinu 1960 var 
jöfnuðurinn á sama hátt hagstæður um 
rúmlega 204 millj. kr. Hin árin, sem taflan 
sýnir, var viðskiptajöfnuðurinn óhagstæð-
ur, þó að innflutningur skipa og flugvéla 
sé dreginn frá. 

Skýrslur um greiðslujöfnuðinn eru samd-
ar af hagfræðideild Seðlabankans, og eru 
upplýsingar fengnar frá ýmsum fyrirtækj-
um og opinberum aðilum. Þær eru víða 
ófullnægjandi, þannig að þurft hefur að 
gera áætlanir á einstökum liðum, en þær 
eru að sjálfsögðu ekki nákvæmar. Mætti 
t. d. benda á, að væru nákvæmar upplýs-
ingar fyrir hendi, ætti mismunur á f jár-
magnshreyfingum að viðbættu gjafafé að 
vera jafnhár mismuni á vörum og þjón-
ustu og vega þannig upp á móti honum. 
Á því tímabili, sem yfirlitið á 3. töflu nær 
yfir, hefur mismunur á vörum og þjón-
ustu annars vegar og fjármagnshreyfing-

um að viðbættu gjafafé hins vegar orðið 
sem hér segir: 1961 var greiðsluafgangur 
27,5 millj. kr. lægri, 1960 var greiðslu-
halli 52,9 millj. kr. hærri, en 15,2 millj. 
kr. lægri 1959, 22,9 millj. kr. lægri 1958 
og 19,4 millj. kr. lægri 1957. 

Vörur og þjónusta. Innflutningur (1 og 
2) er talinn á fob-verði, það er á verði í 
útflutningslandinu, en ekki cif eins og 
venjulega í verzlunarskýrslum. Enn frem-
ur er innflutningur, eins og aðrir liðir 
greiðslujafnaðarins, umreiknaður í ís-
lenzkar krónur miðað við kaupgengi, en 
ekki sölugengi eins og í verzlunarskýrsl-
um. Útflutningur er talinn á fob-verði, 
það er söluverði afurða fluttra í skip í út-
flutningshöfn. Til þess að fá sambærilegt 
verð á ísfisk, sem fluttur er af fiskimið-
um með íslenzkum skipum til sölu í er-
lendum höfnum, er dreginn frá söluverði 
hans innflutningstollur og áætlaður sölu-
kostnaður erlendis ásamt áætlaðri upphæð 
á tonn fyrir flutningskostnaði. Flutnings-
kostnaður þessi telst svo til tekna i liðn-
um farmgjöld íslenzkra skipa í millilanda-
flutningum. Sama máli gegnir um salt-
fisk, sem fluttur er með íslenzkum skip-
um af miðum til sölu erlendis, að frá sölu-
verði hans er dreginn áætlaður sölu- og 
flutningskostnaður. Liðurinn birgðabreyt-
ing erlendis er vegna birgðabreytingar á 
freðfiski, sem seldur er í umboðssölu í 
Bandaríkjunum, en birgðir þar jukust á 
árunum 1958 og 1959, en minnkuðu 1960 
og 1961. 

Viðskiptajöfnudur (vörur og þjónusta) 1957—1961. 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd. 
(Í millj. kr.) 

A. Vörur og þjónusta. 
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3. tafla (framhald). 
B. Gjafafé. 1957 1958 1959 1960 1961 

ICA-framlag — — - — 84,4 

C. Fjármagnshreyfingar. 

T i l ú t l a n d a : 
1. Afborganir af lánum einkaaðila 23,6 29,1 40,8 103,2 145,5 
2. Fyrirframgi-. fyrir skip, ókomin í árslok 14,0 28,2 41,0 22,3 17,0 
3. Aukning á lausafé einkaaðila, nettó 28,0 10,4 — — — 

4. Afborganir af lánum opinberra aðila 21,7 33,4 64,8 180,0 234,1 
5. Aukning á erl. verðbréfaeign Seðlab — 12,1 34,2 — 570,9 
6. Aukning á innst. banka (og ríkissj.), nettó . . — — — 362,2 — 

7. Framlag til Alþjóðabanka og Alþjóðagjaldeyr-
issjóðs — — 8,1 4,9 — 

Alls 87,3 113,2 188,9 672,6 967,5 
Mismunur (umfram frá útlöndum) 185,5 113,7 236,3 361,3 — 

Alls 272,8 226,9 425,2 1.033,9 967,5 

F r á ú t l ö n d u m : 
8. Lántökur einkaaðila (lánsfé notað á árinu) . . 48,8 34,0 69,1 322,9 115,8 
9. Fyrirfr.gr. fyrri ára fyrir skip innfl. á árinu . . 12,0 13,5 23,1 115,4 20,5 

10. Lántökur opinb. aðila (lánsfé notað á árinu) . . 166,2 131,8 117,5 289,2 247,6 
11. Lækkun á lausafé og aukning lausaskulda 

einkaaðila, nettó — — 20,3 206,0 61,7 
12. Lækkun á verðbréfaeign Seðlabankans — — — 91,4 — 

13. Lækkun á innstæðum banka, nettó 25,2 40,5 172,4 — 171,2 
14. Innstæður erlendra aðila 20,6 7,1 22,8 9,0 13,8 

Alls 272,8 226,9 425,2 1.033,9 630,6 
Mismunur (umfram til útlanda) — — — — 336,9 

Alls 272,8 226,9 425,2 1.033,9 967,5 



40 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (3) 
eru námskostnaður og almennur ferða- og 
dvalarkostnaður aðalþættirnir. Upphæðirn-
ar eru teknar samkvæmt gjaldeyrissölu 
gegn leyfum gjaldeyrisyfirvalda, og vant-
ar því að sjálfsögðu mjög á, að allt komi 
fram um almennan ferða- og dvalarkostn-
að, einkum á árunum fyrir 1960, þegar 
leyfaveitingar námu allmiklu lægri f jár-
hæð en eftirspurn eftir almennum ferða-
gjaldeyri. Á árunu 1961 nam upphæð náms-
kostnaðar 38,4 millj. kr., en upphæð al-
menns ferða- og dvalarkostnaðar 75,6 
millj. kr. 

Í liðnum erlendur kostnaður við utan-
ríkisþjónustu (11) er innifalið auk kostn-
aðar við rekstur sendiráða og ræðismanna-
skrifstofa erlendis kostnaður við opinber-
an erindrekstur erlendis og framlög til 
alþjóðastofnana. Við ákvörðun á liðnum 
tekjur af erlendum ferðamönnum (15) hef-
ur eingöngu verið stuðzt við það, sem 
skilað hefur verið til bankanna af ferða-
mannagjaldeyri. 

Eftirfarandi tölur sýna sundurliðun á 
farmgjaldatekjum íslenzkra skipa í milli-
landaflutningum (16) síðastliðin tvö ár 
í millj. kr.: 

U. tœfla. Greiðslujöfnuður viS útlöncl 1957—1961. 
(Samandregið yfirlit umreiknað á gengi, sem gilti eftir 4. ágúst 1961.) 
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4. tafla (framhald). 

Tekjur vegna varnarliðsins (26) eru 
tekjur af olíusölu til bandaríska varnar-
liðsins, tekjur vegna byggingarstarfsemi 
og vegna annarra útgjalda þess hér á 
landi. Byggingarefni og annað, sem flutt 
er inn og selt varnarliðinu, er fært til 
gjalda á 2. lið. 

Ýmisleg útgjöld og tekjur (13 og 28) 
eru einkum umboðslaun, leiga fyrir kvik-
myndir, greiðslur fyrir tækniþjónustu og 
fleira, sem ekki er talið annars staðar. 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einka-
aðila árin 1957—1961 eru einkum vegna 
skipa- og flugvélakaupa. Sömuleiðis eru 
afborganir af lánum einkaaðila að mestu 
leyti vegna slikra lána. Erlendar lántökur, 
bæði einkaaðila og opinberra aðila, eru 
hér taldar með þeirri fjárhæð sem talin 
hefur verið notuð á viðkomandi ári. Er oft 
mikill munur á því á hverju einstöku ári, 
hvað samið hefur verið um af erlendum 
lánum og hinu, hve mikið hefur verið not-
að. Frekari upplýsingar um erlendar lán-
tökur 1961 er að finna í 2. hefti Fjálmála-
tíðinda 1962, 130,—132. bls. 

Liðurinn framlag til Alþjóðabanka og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðs, sem er 8,1 millj. 
kr. 1959, er aukning á framlagi til Alþjóða-
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5. tafla. Greiðslujöfnuður 1961, skipt á lönd. 
(Í millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

6. tafla. Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit 1957—1961. 
(I millj. kr. á gengi, er gilti eftir 4. ágúst 1961.) 

+ = Greiðslur frá útlöndum. 
+ = Greiðslur til útlanda. 
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eyrissjóðinn innifalin í gjaldeyrisstöðu 
bankanna og koma því ekki fram sem 
sérstakur liður. Hins vegar kemur undir 
þennan lið nettóaukning á framlagi til Al-
þjóðabankans, þ. e. sá hluti af framlag-
inu, sem greiddur var í dollurum og nam 
4,9 millj. kr. 1960. 

Liðurinn innstæður erlendra aðila er 
innstæða, sem Bandaríkjamenn hafa eign-
azt hér samkvæmt samningi við þá um 
kaup á landbúnaðarvörum. Aðrir liðir á 
yfirlitinu í 3. töflu ættu ekki að þurfa 
sérstakra skýringa við. 

Sjötta tafla sýnir samandregið yfirlit 
yfir helztu þætti greiðslujafnaðarins 1957 
—1961. Fyrst er vöruskiptajöfnuðurinn 
sýndur og sést þar, hve óhagstæður hann 
hefur verið þau ár, sem taflan nær yfir, að 
árinu 1961 undanskildu. Þá er þjónustu-
jöfnuðurinn, en hann hefur verið hagstæð-
ur allt tímabilið. Niðurstaða af tveimur 
fyrstu liðunum er viðskiptajöfnuðurinn, 
og hefur hann verið óhagstæður öll árin 
nema á árinu 1961. Fjármagnshreyfingum 
er svo skipt á innkomið erlent lánsfé af 
samningsbundnum lánum, afborganir af 
föstum lánum og aðrar fjármagnshreyf-
ingar að undanskilinni gjaldeyrisstöðu 
bankanna. Hæstri fjárhæð námu innkomin 
lán á árinu 1960, en ástæðan fyrir þvi eru 
lán vegna hins mikla fiskibátainnflutnings 
á þvi ári. Afborganir af lánum hafa stöð-
ugt farið hækkandi og námu á árinu 1961 
heldur hærri upphæð en innkomin lán. 
Til annarra fjármagnshreyfinga teljast 
meðal annars fyrirframgreiðslur vegna 
skipa, stutt vörukaupalán og aðrar stuttar 
fjármagnshreyfingar. Um gjafafé var að-
eins að ræða á árinu 1961. Ef allir liðir 
greiðslujafnaðarins væru nákvæmlega rétt 
tilgreindir og ekkert væri ótilgreint, myndi 
samtalan af framangreindum þáttum yfir-
litsins í 6. töflu vera jöfn breytingu gjald-
eyrisstöðunnar, en hún er sýnd sem mót-
vægisliður neðst á töflunni. En þar sem 
upplýsingar eru oft ófullnægjandi, svo að 
áætla verður einstaka liði, er þess ekki 
að vænta, að fullt samræmi náist. Þessi 
mismunur, skekkjur og vantalið, er sýnd-
ur í sérstökum lið á töflunni. gjaldeyrissjóðsins á því ári. Á árinu 1960 

og 1961 eru öll viðskipti við Alþjóðagjald-



Sparisjóðirnir 1961 
Í grein þessari, sem tekin er saman af Ólafi S. Valdimars-
syni, er rætt um starfsemi sparisjóðanna 1961, en upp-
lýsingum um þá er safnað saman af bankaeftirliti Seðla-
banka Íslands. 

Inngangur. 

Samkvæmt IV. kafla laga nr. 10/1961 
um Seðlabanka Íslands er ákveðið, að 

bankinn hafi með höndum „eftirlit með 
starfsemi banka, sparisjóða, innlánsdeilda 
samvinnufélaga, Söfnunarsjóðs Íslands og 
hverrar þeirrar stofnunar annarrar, sem 
tekur við innstæðum frá almenningi eða 
rekur sambærilega starfsemi að mati 
hans". Meðal annarra ákvæða um fram-
kvæmd þessa eftirlits eru ákvæði um söfn-
un reikninga og upplýsinga frá innláns-
stofnunum, en þessa skýrslusöfnun hafði 
hagfræðideild bankans áður haft með 
höndum frá árinu 1958, er hún tók við 
henni af Hagstofu Íslands. 

Bankaeftirlitið, en svo er þessi starf-
semi nefnd, tók til starfa fyrir rúmu ári, 
og er eftirfarandi grein um sparisjóðina 
byggð á upplýsingum, sem það hefur safn-
að um hag sparisjóðanna 1961. 

Fjöldi og dreifing sparisjóðanna. 

Í árslok 1961 töldust sparisjóðir 65 á 
öllu landinu. Í I. töflu er sýnd skipting 
þeirra eftir stofnári og eftir þvi, hvort 
þeir eru staðsettir í Reykjavík, kaupstöð-
um, kauptúnum eða sveitum. 

Flestir sparisjóðanna voru stofnaðir á 
áratugnum 1910—1919 eða 18, þar af voru 
11 sparisjóðir stofnaðir á árunum 1910— 
1914. Síðan hefur dregið verulega úr f jölg-
un sparisjóða. 

I. tafla. Skipting sparisjóðanna eftir 
stofnári og staðsetningu. 

Kaup- Kaup-

Elzti starfandi sparisjóður á landinu er 
nú Sparisjóður Siglufjarðar, sem stofn-
aður var 1873, en fyrsti sparisjóður, sem 
starfaði á landinu, var „Sparisjóður Múla-
sýslna á Seyðisfirði", sem stofnaður var 
fimm árum fyrr eða 1868. Hann leið þó 
undir lok eftir tveggja ára starfstima. 
Allmargir sparisjóðir hafa auk þess verið 
stofnaðir, sem síðar hafa runnið inn í 
banka eða aðra sparisjóði, en örfáir alger-
lega lagzt niður, án þess að aðrir aðilar 
hafi tekið við starfsemi þeirra. 

Eins og I. tafla ber með sér, eru 13 
sparisjóðir í kaupstöðum. Kaupstaðirnir 
eru einnig 13, en í 11 þeirra eru sparisjóðir. 
Á Akureyri og Húsavík eru tveir spari-
sjóðir á hvorum stað. Í þeim tveimur 
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kaupstöðum, sem ekki hafa starfandi 
sparisjóð, eru starfandi bankaútibú, tvö á 
Ísafirði og eitt á Seyðisfirði. 

Samkvæmt manntali 1960 eru kauptún 
og þorp með um 300 íbúa og fleiri 37 að 
tölu. Í 22 þeirra voru sparisjóðir starf-
andi í árslok 1961, og á árinu 1962 bætt-
ist einn sparisjóður við. Í tveimur kaup-
túnum eru starfandi bankaútibú. Af þeim 
12 kauptúnum, sem þá eru eftir, eiga a. m. 
k. 4 greiðan aðgang að sparisjóði eða 
bankaútibúi í næsta nágrenni. Það verða 
þvi 8 kauptún á landinu, sem alveg eru án 
sparisjóðs eða bankaútibús. Þessi kauptún 
eru öll á Suðurlandi og Austurlandi. 

Til frekari glöggvunar á þessu er sýnt 
í II. töflu, hvernig sparisjóðirnir skiptast 
eftir landshlutum, og er fjöldi banka og 
útibúa þeirra tekinn með til samanburð-
ar. Skiptingin á landshluta er gerð í sam-
ræmi við hina nýju kjördæmaskipun. 

II. tafla. Skipting sparisjóða og banka 
eftir landshlutum. 

Eins og sést á þessu yfirliti, er fátt 
sparisjóða á Reykjanesi, Austurlandi og 
Suðurlandi, en þeir eru hins vegar f jöl-
margir á Vestfjörðum og Norðurlandi 
eystra. Miðað við einstakar sýslur eru 
sparisjóðirnir langflestir í Eyjafjarðar-
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IV. tafla. Yfirlit yfir sparisjóðina í árslok 1961. 
(Í millj. kr.) 

Reykjavík Kaupstaðir Kauptún Sveitir Alls 
Tala sparisjóða 4 13 22 26 65 

Spariinnlán 204,0 335,6 160,3 46,8 746,7 
Hlaupareikningsinnlán 5,7 38,0 9,1 0,6 53,4 
Heildarútlán 179,7 309,4 134,9 40,9 664,9 
Stofnfé og varasjóður 9,9 32,5 11,6 4,8 58,8 
Niðurstöðut. efnahagsreiknings 220,3 412,8 184,4 52,7 870,2 

sýslu og S.-Þingeyjarsýslu. í þeirri fyrr-
nefndu eru 9 sparisjóðir (sparisjóðir í 
kaupstöðum að sjálfsögðu meðtaldir) og 
10 í þeirri síðarnefndu. Í þessum tveimur 
sýslum eru þannig 19 sparisjóðir eða nær 
þriðjungur allra sparisjóða á landinu. Þeir 
eru hins vegar flestir smáir. 

Stærð sparisjóðanna. 

Á III. töflu sést skipting sparisjóðanna 
eftir upphæð sparifjár og eftir því, hvar 
þeir eru staðsettir, en þessi skipting gef-
ur nokkra hugmynd um stærð sparisjóð-
anna almennt. 

Af þessari töflu kemur greinilega í ljós, 
að flestir sparisjóðir í kaupstöðum hafa 
sparifjárinnstæður milli 10 og 25 millj. 
kr., í kauptúnum eru flestir með 1—10 
millj. kr. og í sveitum allir nema einn 
undir 5 millj. kr. í Reykjavík skiptir i tvö 
horn, tveir sparisjóðanna þar eru mjög 
stórir, en hinir tveir, sem nýlega eru 
stofnaðir, aftur á móti mjög smáir. 

Í IV. töflu eru sýndir helztu liðir í árs-
lok 1961 á efnahagsreikningum sparisjóð-
anna, sem raðað er eftir staðsetningu. 

Taflan sýnir, að sparisjóðirnir 13 í kaup-
stöðunum hafa samtals tæpan helming af 
inn- og útlánum eða 46,7% af spari- og 
hlaupareikningsinnlánum og 46,5% af 
heildarútlánunum. Í Reykjavík eru 26,2% 
innlánanna og 27,0% útlánanna, í kaup-
túnum 21,2% innlánanna og 20,3% útlán-
anna, og loks eru 26 sparisjóðir í sveit-
unum með 5,9% innlána og 6,2% útlána. 

Í V. töflu er reiknuð út meðalstærð spari-
sjóðanna, miðað við árslok 1961 og sömu 
liði og í IV. töflu. Sýnir taflan i stórum 
dráttum, að meðalstærð sparisjóða í sveit-
um er um það bil 1/4 meðalstærð spari-
sjóða í kauptúnum, en meðalstærð þeirra 
síðarnefndu er hins vegar milli 1/3 og 1/4 
hluti af meðalstærð kaupstaða-sparisjóð-
anna. Loks er meðalstærð sparisjóða í 
Reykjavík um það bil helmingi meiri en 
sparisjóða í kaupstöðum. 

Í VI. töflu er 10 stærstu sparisjóðunum 
raðað eftir upphæð sparifjárinnstæðna, en 
einnig eru sýndar hlaupareikningsinnstæð-
ur, heildarútlán, stofnfé og varasjóður og 
niðurstöðutölur efnahagsreiknings. 

Samkvæmt töflunni er rúmlega helm-
ingur allra innstæðna og útlána sparisjóð-
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V. tafla Meðalstærð sparisjóðanna í árslok 1961. 
(í millj. kr.) 

VI. tafla. 
Yfirlit yfir 10 stærstu sparisjóðina í árslok 1961, raðað eftir upphæð sparifjár. 

anna hjá 5 stærstu sparisjóðunum, en um 
7/10 hlutar þeirra hjá 10 stærstu sparisjóð-
unum. 

Efnahagur. 

Í VII. töflu er efnahagsyfirlit fyrir 
sparisjóðina árin 1959, 1960 og 1961. Þetta 
yfirlit er þó ekki fyllilega sambærilegt 
árið 1960 og 1961, þar sem Verzlunar-
sparisjóðurinn var gerður að banka 
1961 og því ekki talinn með það ár. 
í töflum hér á eftir er hann hins veg-
ar víðast hvar tekinn út úr tölunum 
fyrir 1959 og 1960 til að auðvelda saman-
burð milli ára. Hér á eftir verður gerð 

grein fyrir einstökum liðum efnahagsyfir-
litsins. 

A. Eignir: 
Útlán. Útlán sparisjóðanna 1961, aukn-

ing á árinu og hlutfallsleg skipting er 
sýnt í VIII. töflu. Til samanburðar er árið 
1960, en til þess að útlánin yrðu sambæri-
leg þessi tvö ár, hafa útlán Verzlunar-
sparisjóðsins verið dregin frá 1960. 

Stærsti liðurinn í útlánum sparisjóðanna 
eru víxillán, 47,5%, og hafa hækkað um 
25,5% frá 1960. Lán gegn skuldabréfum, 
en þar er aðallega um að ræða lán gegn 
fasteignaveði, námu samtals 43,0% útlán-
anna, en voru 44,9% 1960. Þessir tveir 
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VII. tafla. Yfirlit yfir efnahag sparisjóðanna 1959—1961. 
(Í þús. kr.) 

1959 1960 1961 

VIII. tafla. Útlán sparisjóðanna. 

lánaflokkar námu þannig 90,5% heildar-
útlánanna. Auk þeirra eru svo yfirdrátt-
arlán 5,9% (4,6%) og verðbréf 3,6% 
(5,0%). Tölur innan sviga eru fyrir 1960. 

Í IX. töflu eru útlán sparisjóðanna sýnd 
mánaðarlega sl. þrjú ár (Verzlunarspari-
sjóðurinn ekki meðtalinn). 

Fyrir árin 1959 og 1960 sýnir taflan 
lækkandi útlán fyrstu mánuði ársins, en 

síðan stöðugt hækkandi til ársloka. Árið 
1961 var hins vegar um stöðuga hækkun 
að ræða allt árið. Hafa ber í huga við 
lestur töflunnar, að hér er um áætlaðar 
tölur að ræða, nema desembertölur. 

Aðrir eignaliðir. Þeir liðir, sem hér er 
um að ræða, eru fyrst og fremst inneignir 
í bönkum, sem voru í árslok 1961 168.226 
þús. kr. og peningar í sjóði, sem námu 
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IX. tafla. Útlán sparisjóðanna í hver 
mánaðarlok 1959—1961. 

(í millj. kr.) 

töldum skuldum við banka, sem námu á 
sama tíma 1.154 þús. kr., voru 23,3% af 
innstæðufé sparisjóðanna, en áskilið er í 
lögum um sparisjóði, að þessir tveir liðir 
séu ekki minna en 7% af innlánsfénu hjá 
hverjum einstökum sparisjóði. Það er þvi 
greinilegt, að sparisjóðirnir eru almennt 
langt yfir þessu marki, enda þótt hlutfallið 
sé mjög mismunandi hjá hverjum spari-
sjóði fyrir sig. Á sama hátt er ákveðið í 
sparisjóðslögunum, að þessir tveir liðir 
ásamt eign í verðbréfum skuli nema minnst 
1/10 af innlánsfénu. Þetta hlutfall var í 
árslok 1961 26,3%. 

B. Skuldir: 
Sparifjárinnstæður. Langmestur hluti af 

starfsfé sparisjóðanna er sparifjárinnstæð-
ur eða í árslok 1961 85,8%, miðað við nið-
urstöðutölur efnahagsreiknings. Í árslok 
1961 var skipting sparifjár landsmanna 

milli innlánsstofnana, eins og sést í X. 
töflu. Árið 1960 er sett til samanburðar, 
en þar er Verzlunarsparisjóðurinn talinn 
með bönkum í samræmi við skýrslur hag-
fræðideildar Seðlabankans um þetta efni. 

Taflan sýnir, að 2/3 hlutar sparifjárins 
eru hjá bönkunum, en rúmlega 1/5 hluti hjá 
sparisjóðunum. Óveruleg hlutfallsleg 
breyting hefur orðið á skiptingu spari-
fjárins milli innlánsstofnana þessi tvö ár. 

Aukning sparifjárins árið 1961 nam hjá 
sparisjóðunum í heild 160,5 millj. kr. eða 
27,4%. Hjá bönkunum varð aukning spari-
fjárinnstæðna á sama tíma 25,2%. Í XI. 
töflu er sýnt í stórum dráttum, hve mis-
munandi mikil aukningin á spariinnlán-
um varð hjá sparisjóðunum á árinu 1961. 
Hlutfallsleg meðalaukning hjá einstökum 
flokkum er sýnd í aftasta dálki. 

Á töflunni eru sparisjóðirnir aðeins 63, 
þar sem tveir tóku til starfa á árinu og 
geta því ekki fallið undir þennan útreikn-
ing. Taflan sýnir, að hlutfallsleg spari-
fjáraukning hjá stóru sparisjóðunum varð 
helmingi meiri en hjá þeim minnstu eða 
30,7% á móti 15,4%. Aukningin hjá spari-
sjóðum með innstæður frá 1—5 millj. kr. 
og 5—10 millj. kr. varð svipuð eða 22,7% 
og 22,5%, en nokkru meiri, 23,9%, hjá 
sparisjóðum með 10—25 millj. kr. inn-
stæður. 

Um skiptingu sparifjárins eftir tegund-
um innlána er þetta að segja: Upplýsing-
ar eru til um innstæður á sparisjóðsávis-
anareikningum í árslok 1961, en þær námu 
33,3 millj. kr. Upplýsingar um bundið 
sparifé eru aftur á móti mjög ófullnægj-
andi, en ætla má, að það sé ekki minna 

X. tafla. Skipting sparifjár á innlánsstofnanir. 
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XI. tafla. Hlutfallsleg aukning á sparifé hjá sparisjóðunum 1961. 

en 230—250 millj. kr., og yrði þannig al-
menna spariféð um 463—483 millj. kr. 

1 XII. töflu eru mánaðarlegar tölur um 
spariinnlánin sl. þrjú ár (Verzlunarspari-
sjóðurinn ekki meðtalinn). Þessar tölur eru 
áætlaðar nema fyrir desember, og ber því 
að taka þær með varúð. 

Sama þróun kemur hér í ljós og í út-
lánunum. Innlánin fara lækkandi fyrstu 
mánuðina 1959 og 1960, en siðan mánað-
arlega hækkandi, en eru síhækkandi allt 
árið 1961. 

Veltiinnlán. Allmargir sparisjóðir eða 
nánar tiltekið 21 þeirra eru með innlán 
á hlaupareikningi. Þessar innstæður eru 
mjög breytilegar frá ári til árs. í árslok 
1961 voru þær 53.414 þús. kr., en voru í 
árslok 1960 37.653 þús. kr. og hækkuðu 
þannig á árinu um 41,9%. Í XIII. töflu 
eru veltiinnlán sparisjóðanna sl. þrjú ár 

XII. tafla. Spariinnlán sparisjóðanna í 
hver mánaðarlok 1959—1961. 

(Í millj. kr.) 

XIII. tafla. Veltiinnlán sparisjódanna i 
hver mánaðarlok 1959—1961. 

(Í millj. kr.) 

í hver mánaðarlok (Verzlunarsparisjóð-
urinn ekki meðtalinn). Taflan sýnir miklu 
ójafnari þróun en í spariinnlánum og út-
lánum sparisjóðanna þessi ár. 

Varasjóðir og stofnfé sparisjóðanna er 
hin hreina eign þeirra og var í árslok 1961 
samtals 58.813 þús. kr. eða 6,8% af starfs-
fé sparisjóðanna. Þeim mun hærra sem 
þetta hlutfall er, þeim mun traustari eru 
sparisjóðirnir, þar sem varasjóðunum er 
ætlað að taka við hugsanlegu tapi þeirra. 

Fyrir fram greiddir vextir námu í árslok 
1961 9.711 þús. kr. Þessi liður er þó lítt 
áreiðanlegur, þar sem allmargir sparisjóð-
ir hafa ekki hirt um að færa þennan lið 
eða áætlað hann. 

Aðrir skuldaliðir eru m. a. skuldir við 
banka, sem aðeins nema 1.154 þús. kr. 
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XIV. tafla 
Gjöld og tekjur sparisjóSanna. 

(í þús. kr.) 

1959 1960 1961 

Tala sparisjóða 61 64 65 

Gjöld: 

Rekstur. 

Í XIV. töflu eru sýnd gjöld og tekjur 
sparisjóðanna 1961 og til samanburðar töl-
ur fyrir árin 1959 og 1960. 

Verzlunarsparisjóðurinn er hér, eins og 
í efnahagsyfirlitinu, innifalinn 1959 og 
1960, en ekki 1961, og er það skýringin 
á lægri niðurstöðutölum 1961 en 1960. Að 
Verzlunarsparisjóðnum frátöldum yrðu 
niðurstöðutölur fyrir 1960 61.542 þús. kr. 

Langmestur hluti af tekjum sparisjóð-
anna eru vaxtatekjur, þ. e. vextir af lán-
um og forvextir af vixlum. Vaxtagjöld 
verða á sama hátt stærsti útgjaldaliður 
þeirra, en þar er svo að segja eingöngu 
um að ræða vexti af innstæðufé. 

Tölurnar í XV. töflu eru reiknaðar út 
á eftirfarandi hátt: Fundið er út meðal-
tal af eignaliðum sparisjóðanna í ársbyrj-
un og árslok. Nettóvextir, þ. e. a. s. vaxta-
tekjurnar að vaxtagjöldunum frádregn-
um, eru síðan reiknaðir út sem hlutfalls-
tölur af þessu meðaltali. Vextir sparisjóð-
anna fyrir einstakar tegundir innlána og 
útlána eru sýndir aftast í þessari grein. 

Taflan sýnir, að nettóvextirnir eru tölu-
vert mismunandi háir, miðað við niður-
stöðutölur efnahagsreikninganna, en fara 
lækkandi, eftir því sem sparisjóðirnir eru 
minni. Heildarmeðaltalið er 2,5%, sem má 
teljast gott. 

Liðurinn aðrar tekjur var 1961 3.285 þús. 
kr. eða 4,7% miðað við niðurstöðutölur. 
Þessar tekjur eru þóknun af innheimtum 
o. fl. Tekjuhalli varð á árinu hjá tveimur 
sparisjóðum, samtals 25 þús. kr. 

Tekjuafgangur sparisjóðanna varð 8.741 
þús. kr. eða 12,5% miðað við niðurstöðu-
tölur. Það er töluvert betri afkoma en 
árið áður, þegar sambærilegt hlutfall var 
8,8%. 

Betri mynd af afkomu sparisjóðanna 

XV. tafla. Nettóvextir sparisjóðanna 1961. 
Tala sparisjóöa með sparifjárinnstœður 
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XVI. tafla. Tekjuafgangur sparisjóðanna 1961 í hlutfalli við meðaleignir á árinu. 

Tala sparisjóða með sparifjárinnstœður 

fæst þó með því að reikna tekjuafgang-
inn út sem hlutfall af meðaltali eignanna 
í ársbyrjun og árslok. Það er gert í XVI. 
töflu og sparisjóðunum auk þess raðað 
niður eftir stærð. 

Eins og taflan sýnir, þá er tekjuafgang-
urinn í hlutfalli við meðaleignirnar mjög 
mismunandi hjá sparisjóðunum. Sé litið á 
meðaltölin, kemur í ljós, sem reyndar mátti 
þó búast við, að sparisjóðir með innstæðu 
undir 1 millj. kr. sýna lökustu afkomuna 
eða 0,72%. Hins vegar hafa sparisjóðir 
með innstæðufé 1—5 millj. kr. hæst með-
altal, 1,16%. Heildarmeðaltalið, 1,12%, 
má teljast gott. 

Vaxtakjör 1961. 

Samkvæmt 13. grein laga um Seðla-
banka Íslands hefur bankinn „rétt til að 
ákveða hámark og lágmark vaxta, sem 
innlánsstofnanir mega reikna af 
innlánum og útlánum". Inn- og útláns-

vextir sparisjóðanna eru því þeir sömu 
og bankanna, og voru helztu vextir 
sem hér segir allt árið 1961: 

Af innstæðum sínum í Seðlabankanum 
fengu sparisjóðirnir 1961 greidda 7% vexti 
af almennnum innstæðum, en 9% vexti af 
12 mánaða innlánsskirteinum og bundnum 
reikningum. 



Úr ríkisreikningunum 1960 og 1961 

Grein þessi, sem tekin er saman af Gísla Blöndal, fjallar 
um ríkisreikningana 1960 og 1961 og einnig: um helztu laga-
setningar síðustu ára, er snerta fjármál ríkisins. 

Inngangur. 

Sökum þess að grein þessi er nokkuð sið-
búin, eru tvö ár tekin til meðferðar. 

Tölulegur samanburður í töfluformi við 
síðasta ár, sem fjallað hefur verið um í 
þessu riti, þ. e. 1959, verður ekki gerður 
svo sem venja hefur verið, en veigamestu 
breytinga er þó getið í texta. Fyrst verður 
getið þeirra lagasetninga, er mestu máli 
skipta fyrir fjármál ríkisins, og síðan 
raktar helztu breytingar rekstrarreiknings 
og orsaka þeirra getið. Þá eru dregnir 
saman rekstrarreikningur og eignahreyf-
ingareikningur og gerð endurflokkun á ein-
stökum liðum til að fá fram hina eigin-
legu afkomu ríkissjóðs. Loks er getið veiga-
mestu breytinga, er orðið hafa á lið-
um efnahagsreiknings. Rétt er að geta 
þess, að ríkisreikningurinn gefur ekki 
fullkomna mynd af fjármálum ríkisins, 
þar sem ýmis ríkisfyrirtæki og sjóðir 
standa utan hans. Það, sem hér fer á 
eftir, er því eðlilega háð sömu takmörk-
unum. 

Helztu lagasetningar, er snerta 
fjármál ríkisins. 

Árið 1960 voru sett ýmis lög, er höfðu 
mjög veigamikil áhrif á fjármál ríkisins, 
og verður þeirra helztu getið hér á eftir: 
Lög nr. 4 um efnahagsmál, en helztu ákvæði 
þeirra laga voru gengisbreyting og til-

færsla tekna og gjalda frá Útflutningssjóði 
til ríkissjóðs. Auk þess var ríkisstjórninni 
heimilað að taka lán hjá Evrópusjóðnum 
og semja um hækkun á kvóta Íslands hjá 
Alþjóðabankanum og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum. Lög nr. 10 um söluskatt fólu í 
sér ákvæði um 3% almennan söluskatt á 
vörur og þjónustu og enn fremur 8% sölu-
skatt á tollverð innfluttrar vöru til við-
bótar 7% skatti, er fyrir var. Jafnframt 
féll niður 9% söluskattur á þjónustu og 
á innlendum iðnaðarvarningi. Samkvæmt 
lögum nr. 13 um almannatryggingar hækk-
uðu bótagreiðslur ríkissjóðs til almanna-
trygginga verulega, einkum vegna fjöl-
skyldubóta og elli- og örorkulífeyris. Þess-
um efnahagsráðstöfunum voru gerð ýtar-
leg skil í þessu riti, 1. hefti 1960. 

Helztu lagasetningar á þessu sviði árið 
1961 voru eftirfarandi: Lög nr. 80 um ráð-
stafanir vegna gengisbreytingar, er fólu í 
sér ákvæði um stofnun sérstaks reiknings 
ríkissjóðs í Seðlabankanum, en á reikning 
þennan var meðal annars færður gengis-
munur vegna útflutningsbirgða. Fé af 
reikningnum skyldi meðal annars notað 
til að létta byrðar ríkissjóðs vegna áfall-
inna ríkisábyrgða í þágu atvinnuveganna. 
Lög nr. 90 um lækkun á aðflutningsgjöld-
um á ýmsum vörum, einkum hátollavörum. 
Lög nr. 95 um hækkun á bótum almanna-
trygginga, sem skyldu hækka um 13,8% 
til samræmis við almennar launahækkanir, 
er orðið höfðu. Samkvæmt lögum nr. 49 frá 
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1. tafla. Rekstrarreikningar ríkissjóðs 
1960 og 1961. 

Alls 1.487,7 100,0 1.664,6 100,0 

1962 var stofnaður sérstakur Ríkisábyrgða-
sjóður, en lögin náðu til ársins 1961. Þar 
með var hætt að færa greiðslur vegna 
ríkisábyrgða á ríkisreikning. Um sjóð 
þennan er nánar fjallað í fréttaþætti á 
79. bls. 

Fjárhagsárin 1960 og 1961. 

Fjárlög ársins 1960 voru samþykkt á 
Alþingi 29. marz 1960 og fjárlög fyrir 1961 
hinn 19. desember 1960. Heildartekjur á 
rekstrarreikningi voru áætlaðar 1.501,2 
millj. kr. 1960, en reyndust 1.487,7 
millj. kr. í reikningi, sem er 0,9% lægra. 
Rekstrarútgjöld voru áætluð 1.383,7 millj. 
kr., en reyndust 1.332,4 millj. kr. eða 3.7% 
lægri. Árið 1961 voru rekstrartekjur f jár-
laga 1.586,0 millj. kr. og 1.664,6 millj. kr. í 
reikningi eða 5,0% hærri. Útgjöld rekstr-
arreiknings voru áætluð 1.477,0 millj. kr. 
í fjárlögum, en reyndust 2,2% hærri í 
reikningi eða 1.509,8 millj. kr. 

Á 1. töflu eru sýndir rekstrarreikningar 
ríkissjóðs árin 1960 og 1961. Árið 1959 
höfðu rekstrartekjur verið 1.059,9 millj. 
kr„ og nemur hækkunin 1960 því 40,4%. 
Þessi mikla hækkun er fyrst og fremst 
afleiðing efnahagsráðstafana ársins 1960. 
Þannig jukust tekjur af söluskatti og að-
flutningsgjöldum mjög verulega vegna nýs 
og víðtækari söluskatts, gengisfellingar og 
yfirtöku stórra teknaliða frá Útflutnings-
sjóði, svo sem innflutningsgjalds og leyfis-
gjalds. 

Áætlað var í sambandi við efnahagsráð-
stafanirnar 1960, að af heildarhækkun 
tekna frá 1959—1960 samkvæmt fjárlögum 
næmu nýir teknaliðir frá Útflutningssjóði 
tæplega þriðjungi (sjá 1. hefti 1960, 44. 
bls.). Tekjur af tekju- og eignarskatti lækk-
uðu aftur á móti um rösklega 40% vegna 
afnáms tekjuskatts á almennar launatekj-
ur. Rekstrarútgjöld voru 954,4 millj. kr. 
árið 1959 og hækkuðu þannig um 39,6% 
á árinu 1960. Þessi hækkun kemur fyrst 
og fremst fram í auknum útgjöldum til 
almannatrygginga og niðurgreiðslna, en 
þær voru yfirteknar frá Útflutningssjóði 
og auknar í samræmi við efnahagsráðstaf-
anirnar, sem áður var getið. Yfirtekin gjöld 
frá Útflutningssjóði námu samkvæmt 
framangreindri áætlun rösklega fjórðungi 
af heildarhækkun útgjalda. 

Árið 1961 hækkuðu rekstrartekjur enn 
um 11,9% og rekstrarútgjöld um 13,3% 
frá árinu áður. Ýmsar orsakir liggja til 
grundvallar þessari hækkun. í fyrsta lagi 
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2. tafla, 
Sjóðsyfirlit ríkissjóðs 1960 og 1961. 

voru efnahagsráðstafanirnar frá 1960 i 
gildi allt árið; í öðru lagi var gerð 
gengisbreyting á miðju ári 1961, og í þriðja 
lagi voru bætur til almannatrygginga 
auknar um 13,8%, svo og laun opinberra 
starfsmanna. Auk þess koma svo til hin-
ar almennari orsakir vaxtar tekna og 
gjalda ríkisins, þ. e. auknar þjóðartekjur, 
sem leiða til örari hækkunar ríkistekna 
sökum hækkandi skattstiga, aukning 
mannfjöldans og hækkun hins almenna 
verðlags. 

Sjóðsyfirlit ríkissjóðs, eins og það er í 
ríkisreikningi, er sýnt á 2. töflu. Liðurinn 
framlag af hagnaði o. fl. er framlag til 
rannsóknarstofnunar sjávarútvegsins af 
hagnaði af sölu Fiskiðjuvers ríkisins og 
greiddar áfallnar ábyrgðir 1961 vegna 
þurrafúalána. Að öðru leyti skýrir taflan 
sig sjálf. 

Afkoma ríkissjóðs. 

Að venju verður hér gerð endurflokkun 
á ýmsum liðum úr rikisreikningi til þess 
að gefa raunhæfari mynd af fjármálum 
rikisins með tilliti til hagræns eðlis færsln-
anna og afkomu ríkissjóðs. Þessi endur-
flokkun er einkum fólgin í því að flytja 
af eignahreyfingareikningi ýmsa útgjalda-
liði, sem fremur tilheyra rekstrarreikningi, 
og einnig þvi að flytja af eignahreyfinga-
reikningi liðinn breytingar á lausaskuld,-

um. Á þennan hátt kemur fram sá greiðslu-
jöfnuður, sem fólginn er í breytingum á 
sjóði, bankainnstæðum og lausaskuldum. 
Þetta er sýnt á 3. töflu. Fyrsti hluti töfl-
unnar sýnir hinar eiginlegu rekstrartekj-
ur og rekstrargjöld, og varð rekstraraf-
gangurinn 82,8 millj. kr. árið 1960 og 93,4 
millj. kr. 1961. Þessar tölur eru lægri en 
rekstrarafgangur á ríkisreikningi, sem 
svarar færslunni af eignahreyfingareikn-
ingi hvort árið. Annar hluti töflunnar sýn-
ir svo hinar eiginlegu fjármagnshreyfing-
ar rikissjóðs. Árið 1960 var mikið um lán-
tökur ríkissjóðs, sem síðan voru endurlán-
aðar öðrum aðilum, og kemur þetta fram 
á a. og c. liðum töflunnar. Árið 1961 eru 
engar færslur vegna ríkisábyrgða, en svo 
sem greint er frá hér að framan, hefur 
verið stofnaður sérstakur Ríkisábyrgða-
sjóður, er starfar eftir öðrum reglum en 
áður giltu um ríkisábyrgðir. Greiðslur 
vegna rikisábyrgða voru 75,5 millj. kr. og 
endurgreiddar ríkisábyrgðir 4,3 millj. kr. 
Auk þess rann til sjóðsins sá gengismun-
ur, er kom fram á birgðum útflutningsaf-
urða við gengisbreytinguna (sjá 79. bls.). 
Umframgreiðslur vegna fjármagnsvið-
skiptanna námu 47,4 millj. kr. árið 1960 
og 20,9 millj. kr. 1961. Séu þessar um-
framgreiðslur dregnar frá rekstrarafgangi 
viðkomandi ára, kemur fram greiðsluaf-
koma rikissjóðs, er var hagstæð um 
35,4 millj. kr. 1960 og 72,4 millj. kr. 1961. 
Telja má, að greiðsluafgangurinn þannig 
skilgreindur, þ. e. a. s. sem breyting á 
lausafjárstöðu og stuttum skuldum ríkis-
sjóðs, sé sæmilegur mælikvarði á áhrif 
ríkissjóðs á peningalegt jafnvægi þjóðar-
búsins. Þó eru nokkrir annmarkar þar á, 
og má þar einkum nefna hinar óskýru 
reglur um lokun reikninga, sem valda þvi, 
að greiðsluafkoman er ekki nákvæmlega 
niðurstaðan af ráðstöfunum viðkomandi 
fjárhagsárs. Auk þess eru nokkrir skatt-
ar og gjöld, sem samkvæmt lögum renna 
til ákveðinna aðila, færð utan ríkisreikn-
ings. Nema þessir liðir oft verulegum upp-
hæðum. Að lokum má svo benda á það, 
að ýmsir mikilvægir þættir í fjármálum 
ríkisstofnana eru utan við fjárhag ríkis-
sjóðs sjálfs. 
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3. tafla. Yfirlit yfir ríkisreikninga 1960 og 1961. 

4. tafla. Efnahagsreikningar ríkissjóðs í árslok 1960 og 1961. 
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Efnahagur. 

Efnahagsreikningar ríkissjóðs í árslok 
1960 og 1961 eru sýndir á 4. töflu. Fram-
lög til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Al-
þjóðabankans voru stóraukin á árinu 1960, 
en árið eftir var um það samið í samræmi 
við hin nýju Seðlabankalög nr. 10/1961, 
að Seðlabankinn yfirtæki framlagið til Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins, og stafar lækkun 

VI. eignaliðar árið 1961 einkum af því. 
Þetta kemur og fram í I. skuldalið, en fram-
lögin voru áður greidd með láni í Seðla-
bankanum. Nettóaukning fastra erlendra 
lána stafar af gengisbreytingunni árið 1961, 
en lánin eru reiknuð á gengi viðkomandi 
árs í ríkisreikningi. Ný lán voru tekin hjá 
Export—Import bankanum í Washington 
bæði árin. 



Þættir frá öðrum löndum 

Lok viðræðna Breta við Eínahagsbandalagið — Núverandi 
horfur x alþjóðlegri viðskiptasamvinnu. 
(I»ættir þessir eru teknir saman af Einari Benediktssyni, 
hagfr., áður en ráðstefna um tollalækkanir hófst á vegum 
GATT í maí sl.) 

Lok viðræðna Breta við Efnahags-
bandalagið. 

Umsókn Breta um aðild að Efnahags-
bandalagi Evrópu var lögð fram í ágúst 

1961, og hinar eiginlegu viðræður um aðild 
hófust 10. október 1961. Þegar upp úr þeim 
slitnaði hinn 29. janúar sl., höfðu þær því 
staðið svo til óslitið í eitt ár og þrjá mán-
uði og verið bæði yfirgripsmiklar og flókn-
ar. Bretar höfðu sett aðild sinni það skil-
yrði, að viðunandi samkomulag næðist, 
sem tryggði hagsmuni brezka samveldis-
ins, brezks landbúnaðar og EFTA-ríkjanna. 

Bretar lýstu því yfir í upphafi, að þeir 
gætu fallizt á hinn sameiginlega toll Efna-
hagsbandalagsins gagnvart löndum utan 
þess með nokkrum undantekningum. Þeir 
æsktu þess, að tollurinn yrði ýmist lækk-
aður eða felldur niður á 27 iðnaðarvöru-
tegundum og á nokkrum unnum matvæla-
tegundum. Þegar samningum lauk, höfðu 
Bretar þó dregið úr kröfum um slík frávik 
frá tolli bandalagsins. Höfðu þeir t. d. lýst 
sig fúsa til að una því, að hinn sameigin-
legi tollur á alúmínium yrði 4,5%, en ekki 
0, eins og þeir upphaflega vildu, í stað hins 
9% fyrirhugaða tolls bandalagsins. Þá 
höfðu Bretar lýst sig fúsa til að ganga fyr-
irvaralaust að ákvæðum um ýmsa aðra 

efnahagslega samvinnu bandalagsins en þá, 
sem lýtur að stofnun tollabandalags, svo 
sem frjálsum hreyfingum vinnuafls og 
fjármagns, veitingu atvinnurekstrarrétt-
inda til jafns við eigin þegna o. fl. 

Bretar höfðu fallizt á að taka upp hina 
sameiginlegu landbúnaðarstefnu Efna-
hagsbandalagsins. Sú stefna er að nokkru 
leyti þegar komin til framkvæmda, en er 
að öðru leyti í mótun og verður samkvæmt 
Rómarsamningnum að fullu komin til 
framkvæmda við lok aðlögunartímabilsins. 
Bretar vildu hins vegar ekki fallast á að 
framkvæma landbúnaðarstefnuna jafn 
fljótt og sexveldin. Þó höfðu þeir að lok-
um fallizt á að gera það fyrir lok aðlögun-
artímabilsins, þ. e. 31. desember 1969, á 
öðrum sviðum en garðyrkju, sem hefði 
lengri aðlögun. Það, sem ber á milli í land-
búnaðarmálastefnu Breta og Efnahags-
bandalagsins, er annars einkum það, að 
brezkir bændur selja afurðir sínar á heima-
markaði, sem litið eða ekkert er verndað-
ur fyrir samkeppni utan frá, en bændum 
er bætt hið lága afurðaverð með niður-
greiðslum. Hins vegar byggist hið fyrir-
hugaða verðlagningarkerfi búvöru í Efna-
hagsbandalaginu á háu verði innan mark-
aðsins, sem haldið er uppi með innflutn-
ingsálögum og höftum frekar en að bænd-
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um séu greiddir beinir styrkir. Þó að 
neyzluverð matvæla í Bretlandi og í ríkjum 
Efnahagsbandalagsins sé mjög mismun-
andi, mun verðið til bænda í heild vera 
nokkuð sambærilegt. 

Vandamál brezka samveldisins vegna 
hinnar hugsanlegu aðildar Breta að Efna-
hagsbandalaginu eru margvísleg og þar 
með þær lausnir, sem ræddar voru á þeim 
vandamálum. Eins og kunnugt er, eiga þessi 
vandamál yfirleitt rætur sínar að rekja til 
þess, að samveldislöndin njóta sérstakra 
tollaívilnana á brezka markaðnum sam-
kvæmt hinum svokölluðu „imperial pre-
ferences". í aðildarviðræðunum hafði það 
orðið að samkomulagi, að Bretar afnæmu 
þessar ívilnanir á innflutningi iðnaðar-
vara frá Kanada, Ástralíu og Nýja Sjá-
landi með því að taka upp hinn sameigin-
lega toll Efnahagsbandalagsins. Setning 
hins sameiginlega tolls af hálfu Breta átti 
að ske nokkru hægar en meðal sexveldanna, 
þó þannig, að henni væri lokið fyrir 1970. 
Samkomulag hafði og náðst um innflutn-
ing Breta frá Indlandi, Pakistan og Ceylon. 
Samkomulagið fól í sér, að Efnahagsbanda-
lagið gerði við þessi lönd viðskiptasamn-
ing, eftir að Bretar hefðu öðlazt aðild, að 
Bretar settu hinn sameiginlega toll á inn-
flutning þessara landa hægar en önnur 
aðildarríki gerðu og að sérstakt viðskipta-
samkomulag yrði gert um sumar útflutn-
ingsafurðir þessara landa, t. d. að enginn 
tollur yrði á tei. 

Það vandamál samveldisins, sem erfiðast 
reyndist að finna lausn á í viðræðunum, 
var innflutningur matvæla frá Ástralíu, 
Kanada og Nýja Sjálandi, því að sá inn-
flutningur keppir beint við eigin fram-
leiðslu Evrópulandanna. Fullt samkomulag 
hafði ekki náðst um fyrirkomulag þessa 
innflutnings á aðlögunartímabili Efna-
hagsbandalagsins. En samningsaðilar 
höfðu fallizt á, að eftir aðlögunartímabilið 
yrðu vandamálin leyst með alheimssamn-
ingum um þessar vörur. Bretar fengu sam-

þykkt, að ýmsum löndum samveldisins, að-
allega í Afríku, sem nýlega hafa hlotið 
sjálfstæði, yrði boðin aukaaðild að Efna-
hagsbandalaginu í samræmi við hinn nýja 
aukaaðildarsamning Efnahagsbandalagsins 
við hin nýju ríki í Afríku, sem áður voru 
flest franskar nýlendur. Fyrir þau af þess-
um löndum samveldisins, sem kynnu að 
hafna aukaaðild, var gert ráð fyrir iviln-
unum í setningu sameiginlega tollsins og 
hugsanlegum viðskiptasamningum. 

Af öðrum atriðum viðræðnanna hefur 
eitt sérstaka þýðingu. Af hálfu Frakka 
hafði því verið lýst yfir, að samþykki 
þeirra um úrlausn á vandamálum matvæla-
útflutnings Kanada, Ástralíu og Nýja Sjá-
lands væri háð samþykki bandalagsins á 
hinni svokölluðu fjármálareglugerð sam-
eiginlegu landbúnaðarstefnunnar. Um 
þessa reglugerð hafa hins vegar verið deil-
ur meðal sexveldanna, vegna þess að sú 
túlkun hennar, sem fram hefur komið af 
hálfu Frakka, felur í sér mikið hagræði 
fyrir franskan landbúnað. 

Svo sem sjá má af þessu lauslega yfir-
liti yfir stöðu aðildarviðræðnanna, þegar 
þær rofnuðu, voru óskir Breta um undan-
þágur frá ákvæðum Efnahagsbandalags-
ins nær einvörðungu tímabunclins eðlis. 
Undantekning frá þessu er helzt sú varan-
lega breyting, sem Bretar vildu gera á sam-
eiginlega tollinum fyrir nokkrar vöruteg-
undir. Vert er að undirstrika, að þessi 
staða mála fól það í sér, að Bretar höfðu 
að mjög verulegu leyti horfið frá þeim 
kröfum, sem þeir gerðu í upphafi aðildar-
viðræðnanna, og nálgazt þá afstöðu, sem 
Efnahagsbandalagsríkin mörkuðu. Sú skoð-
un nýtur yfirgnæfandi fylgis, að með gagn-
kvæmum vilja hefði ekki þurft nema nokk-
urra mánaða frekari samningsviðræður til 
að ganga frá þeim tæknilegu atriðum, sem 
hér hefur verið drepið á. Þá hefði tvennt 
verið óútkljáð. Í fyrsta lagi hagsmunir 
annarra EFTA-ríkja, sem ýmist var talið 
að gætu öðlazt aðild samhliða aðild Breta 
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(Danir og Norðmenn) eða hafið viðræður 
um aukaaðild, eftir að aðrar bandalags-
þjóðir þeirra í EFTA voru gengnar í Efna-
hagsbandalagið (Svíar, Svisslendingar, 
Austurríkismenn og Portúgalar). Í annan 
stað hefði þá verið ósamið um atkvæða-
styrkleika Breta í stjórn Efnahagsbanda-
lagsins. 

Svo sem kunnugt er, var það vegna and-
stöðu Frakka gegn aðild Breta, að upp úr 
viðræðunum slitnaði. Af hálfu de Gaulle 
forseta og annarra franskra ráðamanna 
var þvi haldið fram, að viðræðurnar við 
Breta hefðu í raun ekki borið mikinn ár-
angur. Frakkar drógu í efa, að brezka 
stjórnin nyti stuðnings heima fyrir til að 
ganga að þeim skilmálum í landbúnaðar-
máium, sem Frakkar álitu óhjákvæmilega 
vera samfara fullri aðild, og að samningar 
tækjust um bandalagsþjóðirnar í EFTA o. 
fl. Var þetta orðað svo, að vafi léki á, að 
Bretar væru reiðubúnir að sameinast Ev-
rópu. Auk samstarfsins í Efnahagsbanda-
laginu kom hér fleira til, sem kunnugt er, 
það er að segja hið stjórnmála- og varnar-
lega samstarf og þar með afstaðan til ev-
rópskra kjarnorkuvopna og samvinnu við 
Bandarikin á því sviði. Þessi síðastnefndu 
atriði verða ekki nánar rædd hér, en þau 
hafa, að því er almennt er talið, ráðið úr-
slitum um lok viðræðnanna. Þess ber að 
geta, að meðal Efnahagsbandalagsríkjanna 
voru Frakkar einir um þessa afstöðu gagn-
vart Bretum, og hafa lvktir viðræðnanna 
orðio mikið miskliðarefni innan Efnahags-
bandalagsins 

Núverandi horfur í alþjóðlegri við-
skiptasamvinnu. 

Lok aðildarviðræðna Breta við Efna-
hagsbandalagið breyta verulega viðhorfum 
í alþjóðlegri samvinnu á sviði efnahags- og 
viðskiptamála. Er þá fyrst að geta hugsan-
legra áhrifa þe.ssa á starfsemi sjálfs Efna-

hagsbandalagsins. Samkvæmt ákvæðum 
Rómarsáttmálans byggir Efnahagsbanda-
lagið á sjálfkrafa og óafturkræfum ákvæð-
um um niðurfellingu tolla innbyrðis og 
setningu sameiginlegs tolls gagnvart lönd-
um utan bandalagsins. Útilokun Breta frá 
bandalaginu breytir að sjálfsögðu ekki 
þessum kvöðum. 

Önnur starfsemi bandalagsins en sú, sem 
lýtur að stofnun tollabandalagsins, er hins 
vegar aðeins ákveðin í höfuðdráttum í 
Rómarsáttmálanum og verður framkvæmd 
í einstökum atriðum samkvæmt nánari 
ákvörðunum aðildarríkjanna. Gæti ekki 
gagnkvæms trausts og velvilja þeirra i 
milli, er hætt við, að erfitt reynist að ná 
samstöðu um þessi mál, vegna þess hversu 
ólíkir hagsmunirnir eru. Á þetta ekki hvað 
sízt við um hina sameiginlegu landbúnað-
armálastefnu, sem enn biður ákvörðunar 
í veigamiklum atriðum. Þá er þegar komið 
í ljós, að sexveldin eru ekki á eitt sátt, að 
minnsta kosti eins og stendur, um auka-
aðildartengsl hinna nýju ríkja í Afríku, 
sem gerður hefur verið samningur um og 
ætlunin var að fullgilda skömmu eftir ára-
mót. Af þeim 18 Afríkuríkjum, sem hér 
um ræðir, voru 14 fyrr franskar nýlendur, 
og er samningurinn sérstakt hagsmuna-
mál Frakka, sem og hin sameiginlega land-
búnaðarstefna. Þessir erfiðleikar í sam-
starfinu eiga einnig við um ýmis önnur 
atriði, sem er fjallað um í starfsáætluninni 
um annað stig aðlögunartimabilsins, sem 
framkvæmdastjórn Efnahagsbandalagsins 
hefur nýlega lagt fram. Hins vegar er al-
mennt viðurkennt meðal þeirra, sem and-
vígir eru Frökkum innan Efnahagsbanda-
lagsins, að óviturlegt sé að reyna að stöðva 
hið efnahagslega samstarf bandalagsins, 
þótt ekki gegni sama máli um stjórnmála-
legt samstarf. 

Við inngöngu Breta, Dana og Norð-
manna í Efnahagsbandalagið og hugsan-
leg tengsl annarra EFTA-ríkja við það 
hefði starfsemi EFTA leystst upp. Horfur 
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þóttu góðar á því, að stækkað Efnahags-
bandalag hefði fljótlega tekið þátt í við-
ræðum í GATT um lækkun tolla á al-
heimsgrundvelli. Eins og nú stendur, leggja 
EFTA-þjóðirnar hins vegar áherzlu á að 
styrkja samstarf sitt innbyrðis, svo sem 
lýst var yfir á ráðherrafundi bandalagsins, 
sem haldinn var i Genf 18.—19. febrúar. 
Var samþykkt, að stefnt skyldi að því, að 
tollar milli aðildarrikjanna skuli felldir 
niður þegar árið 1966, en ekki 1970, eins 
og stofnskrá bandalagsins, Stokkhólmssátt-
málinn, gerir ráð fyrir. Afnám tolla nær 
yfirleitt aðeins til iðnaðarvara, en ekki til 
landbúnaðar- og sjávarafurða, en lýst- var 
yfir, að einnig á þeim sviðum skuli stefnt 
að auknu viðskiptafrelsi. Þá lýstu EFTA-
þjóðirnar sig fúsar til aukinnar efnahags-
legrar samvinnu á öðrum sviðum en tolla-
málum og einnig til þess að stuðla að auknu 
viðskiptafrelsi í heiminum almennt. Um 
þessi mál öll verða nánari ákvarðanir tekn-
ar á fyrirhuguðum ráðherrafundi EFTA-
ríkjanna í Lissabon í maí næstkomandi. 

Eftir lok viðræðnanna í Bruxelles hafa 
að vísu komið fram hugmyndir um að 
kanna beri aðrar leiðir en stækkun Efna-
hagsbandalagsins til viðskiptafrelsis í Ev-
rópu. Má þar nefna hugmynd ráðamanna 
í Benelux-löndunum um, að komið verði á 
fríverzlun með iðnaðarvörur í Vestur-Ev-
rópu, og uppástungu Frakka um, að Bretar 
gerðust aukaaðilar að Efnahagsbandalag-
inu. Eins og nú stendur, er ekki talið 
sennilegt, að af þessu verði frekar en hug-
myndinni um tollabandalag Norðurlanda, 
sem hlaut stutta endurvakningu, en litlar 
undirtektir, um það leyti sem Norðurlanda-
ráð kom saman í febrúar sl. Með tilliti til 
þessa er litið með nokkurri eftirvæntingu 
til hinna fyrirhuguðu tollaviðræðna á veg-
um Hins almenna samkomulags um tolla og 
viðskipti (General Agreement on Tariffs 
and Trade eða GATT). Næðu þær viðræð-
ur tilætluðum árangri, myndi hinn sam-
eiginlegi tollur Efnahagsbandalagsins 

lækka að mun, og þar með myndi klofn-
ingurinn meðal Vestur-Evrópuríkjanna 
minnka, að svo miklu leyti sem hann er af 
efnahagslegum toga spunninn. Þó að við-
skiptalegur árangur tollaviðræðnanna i 
GATT geti ekki komið í stað aðildar að 
Efnahagsbandalaginu fyrir Breta eða aðr-
ar þjóðir, eru þær viðræður sú eina raun-
hæfa lausn gagnvart Efnahagsbandalag-
inu, sem nú er rætt um að komi til greina. 

Hér gefst ekki tækifæri til að rekja að-
dragandann að GATT eða sögu þess. Sam-
komulagið tók gildi í ársbyrjun 1948 í til-
efni tollaviðræðna 23 landa. í sem stytztu 
máli er GATT samkomulag um bindingu 
umsaminna tollalækkana á marghliða eða 
beztu-kjara grundvelli og takmarkanir 
gegn því, að hinar umsömdu tollalækkanir 
verði að engu gerðar með öðrum við-
skiptalegum aðgerðum. GATT felur ekki 
í sér, eins og markaðsbandalögin í Evrópu, 
kvaðir um sjálfkrafa niðurfellingu tolla, en 
á vegum þess voru auk fyrstu viðræðn-
anna haldnar marghliða tollaviðræður árin 
1949, 1951, 1956 og 1960—62. Þessar við-
ræður leiddu til nokkurs, en ónógs árang-
urs í lækkunum tolla, og er það ein orsök 
þess, að stofnað hefur verið til samvinnu 
um algjört afnám viðskiptatálmana í Vest-
ur-Evrópu. Aðildarríki GATT eru nú 44 
að tölu. 

Frumkvæðið að hinum fyrirhuguðu 
GATT-viðræðum áttu Bandaríkjamenn, en 
Kennedy forseti beitti sér fyrir viðtækri 
heimild frá þjóðþinginu um lækkun tolla 
samkvæmt svokölluðum Trade Expansion 
Act, sem samþykkt var á sl. hausti. Þessi 
löggjöf heimilar forsetanum að lækka 
bandaríska tolla gegn því, að tilsvarandi 
lækkanir fáist á tollum annarra landa. 
Lækkanir bandarískra tolla eiga að ske 
smám saman á fimm árum frá setningu 
laganna, en gildistími þeirra er til 30. júní 
1967. Bandaríska tollalækkunarheimildin er 
í fyrsta lagi sú að lækka megi tolla al-
mennt um 50% (frá þessu eru undantekn-
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ingar um nokkrar vörur, sem alveg eru 
undanþegnar lækkunum). Þó má ganga 
lengra í því tilviki, að viðskipti Bandaríkj-
anna og Efnahagsbandalagsins með vöru-
tegund nái til 80% alheimsviðskipta þeirr-
ar vöru, en þá er forsetanum heimilt að 
semja um algjört afnám tolls (80% reglan). 
Einnig er heimilt algjört afnám tolla, sem 
eru lægri en 5%, svo og tolla á landbún-
aðar- og skógræktarafurðum frá hitabelt-
inu, svo fremi Efnahagsbandalagið geri 
slikt hið sama. 

Svo sem sjá má, eru tollaviðræður við 
Efnahagsbandalagið beinlínis tilefni hinn-
ar bandarísku löggjafar. Þegar lögin voru 
samþykkt, þóttu yfirgnæfandi líkur til, að 
Bretland og önnur lönd tengdust Efna-
hagsbandalaginu. Við það, að Bretland 
gengur nú ekki í Efnahagsbandalagið, 
missa lögin nokkuð af raunhæfu gildi sínu, 
vegna þess að 80% reglan hefur þá litla 
þýðingu. Væri Bretland aðili að Efnahags-
bandalaginu, myndu 80% alheimsviðskipt-
anna á 26 vöruflokkum vera milli þess og 
Bandarikjanna. Með Bretland utan banda-
lagsins verða vöruflokkarnir hins vegar 
aðeins tveir. Þá má einnig til sanns vegar 
færa, að Efnahagsbandalagið án Bretlands 
sé Bandarikjunum miklu minni viðskipta-

leg ógnun en væri Bretland í bandalaginu 
og því ef til vill minna tilefni fyrir Banda-
ríkin til að fullnýta lagaheimildina. 

Bandarískir og brezkir ráðamenn eru 
hlynntir því, að viðræðurnar innan GATT 
hef jist á fyrra hluta næsta árs, og eru þeg-
ar hafnar um það undirbúningsviðræður. 
Nú mun reyna á, hver afstaða Efnahags-
bandalagsins verður og þá sér í lagi 
Frakka. Eitt þeirra atriða, sem kann að 
torvelda viðræðurnar, er það, að Banda-
ríkjamenn hafa þráfaldlega lýst því yfir, 
að þeir geti því aðeins fallizt á lækkun 
tolla á iðnaðarvörum, að Efnahagsbanda-
lagið greiði fyrir útflutningi þeirra á land-
búnaðarafurðum. Að því er búvörur áhrær-
ir, virðist svo sem Efnahagsbandalagið 
ætli að fylgja verndarstefnu og virðist 
tregt til að fallast á verulegt innflutnings-
frelsi Enn er því allt á huldu um, hver ár-
angur kann að nást af hinum fyrirhuguðu 
viðræðum í GATT, en vera kann, að þær 
leiði til lækkaðra tolla á verulegum hluta 
heimsviðskiptanna. Þetta þýðir þó vita-
skuld ekki, að slíkar lækkanir verði öllum 
löndum til jafnra hagsbóta, með því að 
lækkanirnar munu ekki ná til allra vöru-
tegunda. 



/ 

Ur skýrslu Efnahags- og framfarastofn-
unarinnar um Ísland 

Efnahagslegar framfarir hafa orðið 
verulegar á Íslandi frá stríðslokum. Þess-
ar framfarir hafa þó ekki orðið jafnt og 
þétt, heldur með sveiflum, er stafa einkum 
af því, hve atvinnulífið er háð aflabrögð-
um og markaðsaðstæðum erlendis. Enn 
fremur hefur efnahagsþróunin og greiðslu-
jöfnuðurinn orðið fyrir óhagstæðum áhrif-
um af verðbólgu, sem ríkt hefur mikinn 
hluta tímabilsins. Þær efnahagsráðstafan-
ir, sem íslenzka ríkisstjórnin gerði í febrú-
ar 1960 með aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins og Efnahagsamvinnustofnunar Evrópu, 
leiddu til betra jafnvægis milli framboðs og 
eftirspurnar en áður hafði verið. Fullt 
jafnvægi náðist út á við, og gjaldeyris-
staðan batnaði mjög verulega. Þegar full 
áhrif gengisbreytingarinnar 1961 höfðu 
komið fram, varð verðlag stöðugra. En 
miklar hækkanir launa og verðlags land-
búnaðarafurða sumarið 1961 leiddu til al-
mennra verðhækkana og gerðu frekari geng-
islækkun nauðsynlega. Enn á ný hefur 
þeirri stefnu að viðhalda jafnvægi í efna-
hagsmálum verið gert erfitt fyrir með nýj-
um almennum hækkunum á launum og 
verði landbúnaðarafurða, er áttu sér stað 
sumarið 1962. 

Þróunin eftir stríð. 
Á árunum 1950—1960 óx þjóðarfram-

leiðslan að meðaltali um 4% á ári, sem er 
aðeins minna en meðalaukning hjá með-
limaríkjum O.E.C.D., en vegna mikillar 
fólksfjölgunar varð aukningin á íbúa að-
eins 1,8%, sem er allmiklu lægra en í hin-
um meðlimaríkjunum, þrátt fyrir hina 
miklu fjárfestingu á Íslandi. Ýmsar ástæð-
ur munu valda því, að arðsemi fjárfesting-
arinnar hefur verið minni en í nágranna-
löndunum. Í fyrsta lagi veldur takmörkun 
náttúruauðlinda, óblíð veðrátta, stærð 
landsins og fámenni þjóðarinnar því, að 
fjárfesting verður dýrari á Íslandi en í 
mörgum öðrum löndum, einkum í landbún-
aði og íbúðarhúsabyggingum. Í öðru lagi 
gera hin miklu utanríkisviðskipti og ein-
hæfni útflutningsframleiðslunnar landið 
mjög háð breytingum á erlendum mörkuð-
um. Og í þriðja lagi hafa ófullnægjandi 
aðgerðir í efnahagsmálum oft hindrað eðli-
legan hagvöxt, enda hefur sérhvert vaxtar-
timabil þróazt yfir í mikla verðbólgu. 

Þróun síðustu ára. 
Jafnvægisráðstafanirnar mörkuðu tíma-

mót í stefnu efnahagsmála þjóðarinnar. 



64 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Auk gengisbreytingarinnar var þensla í 
bankaútlánum mjög takmörkuð, fjárlög af-
greidd hallalaus og innflutningshöft smám 
saman afnumin. Þróun mála hefur sýnt, að 
ráðstafanirnar voru raunsæar og leiddu til 
betra jafnvægis án þess að hafa alvarleg 
áhrif á framleiðsluna eða vinnumarkaðinn. 
En rýr aflabrögð og verðfall nokkurra út-
flutningsafurða fram á mitt ár 1961 höfðu 
óhagstæð áhrif á þjóðarframleiðsluna og 
greiðslujöfnuðinn. Síðan hefur framleiðsl-
an aftur á móti aukizt mjög og aðstaðan út 
á við batnað, enda hefur afli verið góður 
og verð útflutningsafurða farið hækkandi. 
En hækkaðar tekjur vegna aukins afla og 
meiri útflutnings hafa jafnframt aukið 
mjög eftirspurn og skapað erfiðleika á að 
halda stöðugu verðlagi. Peningaaðgerðir 
voru einkum notaðar til að draga úr aukn-
ingu á eftirspurn innan lands. Með jafn-
vægisráðstöfunum var sett hámark á út-
lán Seðlabankans og viðskiptabankanna og 
vextir hækkaðir verulega. 

Frá því snemma á árinu 1960, eða frá 
því að jafnvægisráðstafanirnar voru 
gerðar, fram á mitt ár 1961 var um litla 
framleiðsluaukningu að ræða. Þetta staf-
aði án efa að nokkru leyti af minni eftir-
spurn innan lands, en þó einnig af slæm-
um aflabrögðum og verðfalli útflutnings-
afurða. En breyting varð á síðara hluta 
ársins 1961, þar sem sumar- og haustsíld-
veiðar urðu mjög miklar. Samkvæmt bráða-
birgðatölum jókst þjóðarframleiðslan um 
4% á árinu 1961 vegna hinnar miklu fram-
leiðsluaukningar síðara hluta ársins. Fram-
leiðslan jókst enn frekar á árinu 1962, þar 
sem fiskaflinn hélt áfram að vaxa. Þó að 
áfram megi búast við sveiflum í aflabrögð-
um, eins og verið hefur, er ástæða til að 
ætla, að afli verði góður á næstu árum. 

Þróun greiðslujafnaðarins breyttist til 
batnaðar á árinu 1960, en varð þó mun 
betri á árinu 1961, er greiðsluafgangur 
varð á viðskiptajöfnuði í fyrsta skipti frá 
stríðslokum. Bætt gjaldeyrisstaða gerði 

kleift að endurgreiða í febrúar 1962 7 
millj. dollara lán frá Evrópusjóðnum. í 
júní og september sama ár voru enn frem-
ur endurgreiddar 4 millj. dollara af yfir-
dráttarláni hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

Áfram hefur verið haldið á þeirri braut, 
sem mörkuð var með jafnvægisráðstöfun-
um, að afnema innflutningshöft. Vegna 
þessa hefur innflutningur Íslands frá með-
limaríkjum 0. E. C. D. aukizt verulega, en 
útflutningur til þessara landa hefur þó vax-
ið enn meir. 

Með jafnvægisráðstöfunum hefur þó 
ekki náðst eins góður árangur á sviði verð-
lags og launa. Snemma á árinu 1961 var 
verðhækkunaráhrifa gengislækkunarinnar 
1960 að mestu hætt að gæta, og hækkaði 
visitala neyzluvara aðeins lítið eitt á fyrra 
helmingi ársins. Á hinn bóginn hækkaði 
hún mjög síðara hluta ársins vegna hækk-
unar á launum og landbúnaðarafurðum og 
vegna gengisfellingarinnar í ágúst 1961. 
Fyrra hluta árs 1962 hélzt vísitalan svo til 
stöðug, en hækkaði þá aftur mjög ört 
vegna nýrra launahækkana og hærra verðs 
á landbúnaðarafurðum. 

Niðurstöður. 
Jafnvægisráðstafanirnar, sem gerðar 

voru í febrúar 1960, voru vel skipulagðar 
og framkvæmdar. Með stuðningi Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins og Efnahagssamvinnu-
stofnunarinnar við efnahagsráðstafanir ís-
lenzku ríkisstjórnarinnar sýndu stjórnir 
aðildarríkja þessara stofnana, að þær báru 
traust til þessara ráðstafana. Það traust 
hefur reynzt verðskuldað, þar sem óhófleg-
ur þrýstingur eftirspurnar hefur horfið og 
meira jafnvægi náðst en nokkru sinni áð-
ur frá stríðslokum. Íslenzk stjórnarvöld 
hafa nú fyllri stjórn á sviði fjármála og 
peningamála en áður. Greiðslujöfnuðurinn 
hefur batnað mikið og gjaldeyrisinnstæð-
ur erlendis aukizt verulega. Kerfi útflutn-
ingsuppbóta og yfirfærslu- og innflutn-
ingsgjalda hefur verið lagt niður og í stað 
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þess hefur komið eitt gengi. Mikill hluti 
utanríkisviðskiptanna hefur verið gefinn 
frjáls. Þrátt fyrir viðleitni ríkisstjórnar-
innar til að viðhalda eðlilegu sambandi 
milli aukningar peningatekna og fram-
leiðslu hafa miklar launahækkanir ógnað 
því jafnvægi, sem náðst hefur. Stefna rík-
isstjórnarinnar í launamálum á árunum 
1961 og 1962 myndi hafa leitt til hækkun-
ar raunverulegra launa, án þess að efna-
hagsjafnvægið raskaðist, ef farið hefði 
verið eftir henni. En þær launahækkanir 
umfram framleiðsluaukningu, sem samið 
hefur verið um, bera þess vott, hve mikl-
um takmörkunum jafnvægisstefna ríkis-
stjórna er háð í frjálsu hagkerfi, þegar 
skortur er á samstöðu af hálfu atvinnu-
rekenda og launþega. 

Þó að launahækkanir á árinu 1962 hafi 
augljóslega verið í ósamræmi við fram-
leiðniaukninguna, eru íslenzk stjórnar-
völd þeirrar skoðunar, að hagkerfið hafi 
betri aðstöðu til að standa undir þessum 
hækkunum en þeim, sem urðu á árinu 1961. 
Vegna áframhaldandi góðra aflabragða 
hefur rekstri sjávarútvegsins ekki verið 
stefnt í hættu. Staðan út á við er miklu 
betri en áður, þó að innflutningur hafi 
vaxið ört og gert sé ráð fyrir, að greiðslu-
jöfnuðurinn versni eitthvað á árinu 1963. 
Það er skoðun stjórnarvaldanna, að með 
aðhaldi í fjármálum og peningamálum sé 
unnt að halda verðlagi stöðugu, svo fram-
arlega sem frekari almennar launahækk-
anir eiga sér ekki stað um eins árs skeið 
að minnsta kosti. Hvort þetta reynist kleift, 
er að verulegu leyti komið undir afstöðu 

verkalýðsfélaga og atvinnurekenda. Flest-
um launasamningum, er gerðir voru á ár-
inu 1962, mætti nú þegar segja upp vegna 
nýafstaðinna verðhækkana. Nauðsynlegt 
er vegna framtíðarþróunar efnahagslífs-
ins, að hægt sé að ná jafnvægi og viðhalda 
þvi. En þetta getur því aðeins tekizt, að 
launþegar og atvinnurekendur sýni meiri 
samstarfsvilja og ábyrgðartilfinningu en 
þeir hafa gert til þessa. 

Árin eftir stríðið hafa sýnt, að ekki er 
auðvelt að ná örum hagvexti á Íslandi. 
Takmarkaðar náttúruauðlindir, sveiflur i 
aflabrögðum og verðlagi afurða, smæð hag-
kerfisins og stærð landsins og loftslag 
torvelda öran hagvöxt. Á hinn bóginn er 
menntun þjóðarinnar, ör fólksfjölgun og 
miklar orkulindir í fallvötnum og jarðhita 
mikilvæg undirstaða frekari framþróunar. 

Reynslan sýnir, að meiri fjölbreytni í 
framleiðslu og útflutningi er mikilvæg for-
senda fyrir hröðum og stöðugum vexti, en 
slíkt krefst mikiliar fjárfestingar. Jafn-
vægi í peninga- og fjármálum er nauðsyn-
legt til að stuðla að sem hagkvæmastri 
notkun framleiðsluþáttanna og til þess að 
laða að erlent fjármagn, sem mun flýta 
fyrir þróun efnahagslífsins. Örari vexti má 
einnig ná með því að skipuleggja betur 
fjárfestingu hins opinbera og aðstoð rík-
isins við framkvæmdir einkaaðila. Í þess-
um tilgangi er unnið að framkvæmdaáætl-
un, sem væntanlega mun verða lokið 
snemma á árinu 1963. Efnahags- og fram-
farastofnunin er fús til að kynna sér áætl-
unina og þær leiðir, sem til greina koma 
til að stuðla að framgangi hennar. 
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Utanríkisviðskipti. 

Töflur I—IV, sem fylgja þessum frétta-
þætti, sýna inn- og útflutning undanfar-

in ár. Allar tölur í töflunum eru reiknaðar 
á núverandi gengi nema tölurnar fyrir 1959 
í III. töflu, sem eru reiknaðar samkvæmt 
gildandi gengi á þeim tíma. 

Eins og sjá má á I. töflu, var aukning á 
inn- og útflutningi allveruleg á árinu 1962. 
Þannig jókst innflutningurinn úr 3.228 
millj. kr. 1961 í 3.843 millj. kr. 1962 eða um 
19%, en útflutningurinn úr 3.075 millj. kr. 
í 3.619 millj. kr., en það er aukning um tæp 
18%. Árið 1961 lækkaði verðmæti innflutn-
ingsins hins vegar um tæp 15%, en verð-
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mæti útflutnings jókst um tæp 7%. Vöru-

skiptajöfnuðurinn 1962 varð nokkru óhag-

stæðari en árið áður eða um tæpar 224 

millj. kr. Árið 1961 var hann hins vegar 

óhagstæður um tæpar 154 millj. kr. 
II. tafla sýnir útflutning á helztu vöru-

flokkum. Smávægilegar hlutfallslegar 
breytingar verða jafnan á samsetningi út-
flutningsins frá ári til árs, og var ekki um 
neinar stórvægilegar breytingar að ræða 
1962. Nokkur samdráttur varð á útflutn-
ingi ísfisks, saltfisks, skreiðar og fisk-
mjöls, en hins vegar hlutfallsleg aukning á 
útflutningi freðfisks og síldarafurða. 

í III. töflu er inn- og útflutningi skipt á 
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I. tafla. Inn- og útflntningur og vöruskiptajöfnuður 
í millj. kr. eftir mánuðum 1961—1963. 

ATH.: Allar tölur eru miðaðar við núverandi gengi. 

II. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum (%). 

ATH.: Allar tölur eru miðaðar við núverandi gengi. 
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III. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 
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IV. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum (%). 
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lönd og í IV. töflu er sama skipting í hlut-
fallstölum. Á árinu 1962 voru um % hlutar 
inn- og útflutningsins frá frjálsgjald-
eyrislöndum, 611 % hluti frá vöruskiptalönd-
um. Innflutningurinn frá vöruskiptalönd-
unum minnkaði enn hlutfallslega á árinu 
eða úr 24,7% í 20,7% af heildarinnflutn-
ingi ársins. Útflutningurinn til þessara 
landa jókst hins vegar nokkuð hlutfalls-
lega eða úr 15,9% í 19,9% af útflutningn-
um í heild. Þessa aukningu er eingöngu að 
rekja til aukins útflutnings til Rússlands, 
en hann var óeðlilega lágur 1961. Útflutn-
ingur til annarra vöruskiptalanda minnkaði 
almennt. 

Utanríkisverzluninni árið 1962 verða 
annars gei'ð fyllri skil í sérstakri grein 
síðar í Fjármálatíðindum. 

Það sem af er þessu ári, hefur vöru-
skiptajöfnuðurinn verið hagstæður um 
tæpar 85 millj. kr., en tölur eru aðeins til 
fyrir tvo fyrstu mánuði ársins, þegar 
þetta er ritað. Á sama tímabili 1962 var 
vöruskiptajöfnuðurinn hagstæður um 
tæpar 129 millj. kr. 

Gjaldeyrisstaða bankanna. 

Yfirlit yfir gjaldeyrisstöðu bankanna er 
sýnt í V. töflu. Tölurnar eru umreiknaðar 
úr erlendri mynt í íslenzkar krónur á gild-
andi gengi á hverjum tíma nema 8. liður 
töflunnar, sem sýnir gjaldeyrisstöðuna í 
heild umreiknaða til núverandi gengis. 

Á árinu 1962 batnaði gjaldeyrisstaðan 
um 623,4 millj. kr. á móti 399,7 millj. kr. 
árið áður. í frjálsum gjaldeyri batnaði stað-
an um 544,2 millj. kr. og um 79,2 millj. kr. 
í vöruskiptagjaldeyri. 

Ef litið er á þróun gjaldeyrisstöðunnar 
eftir mánuðum, má sjá, að staðan batnaði 
mest í marzmánuði, um 148 millj. kr., og í 
desembermánuði um 139 millj. kr. í júní, 
júlí og september versnaði staðan og þar af 
mest í júlí um rúmar 80 millj. kr. í Fjár-
málatíðindum mun síðar vei'ða rætt nánar 

um þróun gjaldeyrismála á árinu 1962 í 
sérstakri grein þar að lútandi. 

Fyrstu þrjá mánuði þessa árs batnaði 
staðan um 91 millj. kr. í frjálsum gjaldeyri, 
en versnaði um 14 millj. kr. í vöruskipta-
gjaldeyri, þannig að samtals batnaði staðan 
um 77 millj. kr. á móti 260 millj. kr. á sama 
tíma í fyrra. 

Stuttar ábyrgðir, þ. e. til eins árs eða 
skemmri tíma, námu 341 millj. kr. í lok 
marzmánaðar 1963 á móti 250 millj. kr. á 
sama tíma árið áður. Aðrar greiðsluskuld-
bindingar bankanna námu nú 298 millj. kr., 
en 307 millj. kr. árið áður. Ýmsar kröfur á 
útlönd námu 205 millj. kr. sl. marzlok, en 
133 millj. kr. árið áður. Stutt vörukaupalán 
innflytjenda, en þau eru innifalin í ábyrgð-
um og greiðsluskuldbindingum, námu 406 
millj. kr. sl. marzlok, en 292 millj. kr. á 
sama tíma árið áður. Gjaldeyrisstaða bank-
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V. tafla. Gjaldeyrisstada bankanna. 

Skýringar við 1. töflu. Allar tölur í töflunni, að undanskildum -8. lið, eru miðaðar við skráð gengi 
á hverjum tíma, þ. e. tölur frá árslokum 1955 til janúarloka 1960 eru miðaðar við skráð gengi fyrir 
gengisbreytinguna í febrúar 1960, en tölur frá og með ágúst 1961 eru miðaðar við gengi eftir 4. ágúst 
1961. Ef umreikna á eldri tölur til núverandi gengis, þarf að margfalda tölur fyrir tímabilið 1955— 
janúar 1960 með 264,1, en með 113,0 fyrir tímabilið febrúar 1960—júlí 1961. 

1. liður töflunnar sýnir aðstöðu bankanna gagnvart erlendum bönkum, verðbréfaeign, gulleign 
Seðlabankans, gullframlag til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, seðla og erlenda mynt. 

2. liður sýnir nettóeign bankanna af víxlum og ávísunum, sem greiðast eiga í erlendum gjaldeyri. 
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anna að viðbættum óinnkomnum kröfum á 
útlönd, en frádregnum stuttum ábyrgðum 
og greiðsluskuldbindingum, var 793 millj. 
kr. eignir umfram skuldbindingar í lok 
marz 1963, en 363 millj. kr. á sama tíma 
1962. Gjaldeyrisstaða bankanna að kröfum 
og skuldbindingum meðtöldum hefur því 
batnað um 430 millj. frá marzlokum 1962. 

Í janúar sl. voru endurgreiddar 2,8 millj. 
dollara eftirstöðvar af yfirdráttarláni þvi, 
sem samið var um við Alþjóðagjaldeyris-
sjóðinn í febrúar 1960, og er þar með lokið 
að fullu að endurgreiða þau gjaldeyrislán, 
sem tekin voru á árinu 1960 til styrktar 
gjaldeyrisstöðu bankanna og aukins við-
skiptafrelsis í sambandi við þær ráðstaf-
anir, sem gerðar voru í efnahagsmálum 
á árinu 1960. 

Birgðir útflutningsafurða námu 751 
millj. kr. í lok marzmánaðar 1963, en 585 
millj. kr. á sama tíma í fyrra. 

Útgerð og aflabrögð. 

Enn varð metafli á árinu 1962, þar sem 
heildaraflinn nam 768.214 tonnum, og er þá 
miðað við slægðan fisk með haus nema 
síld, sem er vegin upp úr sjó. Er þetta nær 
21% meiri afli en á árinu 1961, en það var 
einnig metaflaár. Svo að segja öll aflaaukn-
ingin 1962 varð vegna mikillar sildveiði, 
sem var 46,7 % meiri en árið áður. Hins 
vegar minnkaði þorskaflinn um 7,4%, ufsa-
aflinn um 9,1% og karfaaflinn um 21,9%. 
Aukning varð bæði á sumar- og vetrarsíld-
veiðum. Varð síldin rúmlega % hlutar af 
heildaraflanum, og hefur hlutur sildarinn-
ar aldrei verið svo mikill. Þetta er svipað 
hlutfall og oft hefur verið hjá Norðmönn-
um og fleiri fiskveiðiþjóðum. 

Afli togaranna hélt áfram að minnka, og 
var hann nær 40% minni en árið 1961, en 
nú var auk aflatregðu einkum um að kenna 
hinu langa togaraverkfalli, er hófst 9. marz 
og lauk ekki fyrr en 5. júlí. Ekki hafði 
verkfallið mikil áhrif á veiðarnar í marz, 

þar sem flestir togaranna voru þá úti, en 
aftur á móti hófu þeir ekki almennt veiðar 
á ný fyrr en í lok júlí eða byrjun ágúst. 
Síðara hluta ársins var ekki að sjá, að um 
neina teljandi aflaaukningu togaranna væri 
að ræða. 

Bátaaflinn jókst aftur á móti um 28,7% 
frá 1961, og er það vegna síldveiðanna, þar 
sem vetrarvertíðin í fyrra varð rýrari en 
menn höfðu búizt við. Dregið hefur úr þeim 
uppgripaafla, sem var á vertíðum fyrir fá-
um árum, og hefur þetta leitt til þess, að 
lína er nú aftur notuð meira við veiðarnar, 
enda verða gæði aflans þá mun meiri held-
ur en þegar veitt er í net. 

Á hverju ári verða meiri og minni breyt-
ingar á hagnýtingu aflans, en þær urðu 
minni að þessu sinni en oft áður. Þó minnk-
aði skreiðarvinnsla verulega eða um f jórð-
ung, en bræðsla og söltun síldar jókst mjög 
vegna aflaaukningarinnar. Af togaraaflan-
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VI. tafla. Fiskafli, sundurliðaður á togara og báta. 
frá janúar 1960 til desember 1962. 

1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 

Togarar Bátar Samtals Togarar Bátar Samtals Togarar Bátar Samtals 
tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn 

Janúar 5.726 19.471 25.197 4.466 18.384 22.850 3.935 28.973 32.908 
Febrúar 7.961 25.828 33.789 4.503 24.721 29.224 4.099 28.390 32.489 
Maxz 8.425 61.944 70.369 8.272 46.822 55.094 6.485 54.130 60.615 
April 10.214 62.433 72.647 8.325 70.450 78.775 1.046 66.341 67.387 
Maí 10.697 21.537 32.234 11.375 30.832 42.207 — 73.452 73.452 
Júní 13.766 49.014 62.780 2.486 34.686 37.172 — 27.913 27.913 
Júlí 13.002 50.111 63.113 3.378 135.647 139.025 — 162.200 162.200 
Ágúst 8.863 40.225 49.088 10.470 85.265 95.735 6.915 152.390 159.305 
September . . . 7.021 12.240 19.261 5.175 10.515 15.690 7.434 38.812 46.246 
Október 15.478 13.984 29.462 5.154 17.357 22.511 5.476 8.911 14.387 
Nóvember . . . 6.206 24.986 31.192 4.441 31.627 36.068 4.250 23.535 27.785 
Desember . . . . 6.316 18.296 24.612 4.332 56.506 60.838 4.081 59.446 63.527 

Samtals 113.675 400.069 513.744 72.377 562.812 635.189 43.721 724.493 768.214 

Okt, —des 28.000 57.266 85.266 13.927 105.490 119.417 13.807 91.892 105.699 

VII. tafla. Fiskaflinn 1960—1962, skipt á fisktegundir. 

Miðað er við fiskinn slægðan með haus að öðru leyti en því, að síld og annar fiskur í verksmiðj-
ur er talinn óslægður úr sjó. 
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VIII. tafla. Hagnýting fiskaflans 1960—1962. 
Aflinn talinn eins og í VII. töflu. 

IX. tafla. Framleiðsla og sala mjólkurafurða 1960—1962. 
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um var rúmum helmingi landað erlendis, 
enda var yfirleitt mjög hagstætt verð á ís-
fiskmörkuðum á árinu. í töflum VI—VIII 
er að finna ýtarlegar upplýsingar um afl-
ann og hagnýtingu hans síðustu þrjú árin. 

Vetrarvertíðin fyrstu þrjá mánuðina 
1963 varð allmiklu betri en í fvrra á Suð-
vesturlandi. Á Austurlandi varð aflinn 
svipaður og 1962, en nokkru meiri á Vest-
fjörðum. Í janúar 1963 varð heildaraflinn 
70 þús. tonn á móti 36 þús. tonnum árið á 
undan. Er allur mismunurinn fólginn í sild-
araflanum, sem varð 48 þús. tonn á móti 
18 þús. tonnum. Eftir síðustu áramót héldu 
margir bátar áfram síldveiðum, eins og 
verið hefur undanfarin ár. 

Landbúnaður. 

Síðastliðið ár var veðurfar heldur ó-
hagstætt landbúnaðinum. Sumarið var 
skúrasamt, og gekk heyskapur fremur illa 
viðast hvar á landinu. Vegna vélvæðingar 
landbúnaðarins mun töðufengur þó ekki 
hafa orðið mikið minni en undanfarin ár 
eða yfir 3 millj. hestburða (3,3 millj. 1961 
og 3,4 millj. 1960). Hey af engjum hefur 
numið 2—300 þús. hestburðum, og er það 
svipað og síðustu ár. Kartöfluuppskeran 
var heldur léleg eða sennilega um 100 þús. 
tunnur (150 þús. 1961 og 125 þús. 1960). 
Árleg kartöfluneyzla landsmanna mun 
nema allt að 150 þús. tunnum. Nú mun selt 
meira en áður af kartöflum beint frá fram-
leiðendum til neytenda, þar sem niður-
greiðslum hefur verið hætt, og verður því 
erfiðara að áætla framleiðslumagnið. 
Rófnauppskeran hefur verið áætluð um 10 
þús. tunnur. Bæði er rófnarækt mun erfið-
ari en áður vegna kálmaðksins, og svo virð-
ist fólk hafa vanizt af að borða þær, en gul-
rætur að nokkru leyti komið í þeirra stað. 

Um 800 þús. f jár hefur verið á fóðrum í 
vetur, og er það minna en árin á undan (yf-
ir 830 þús. f j ár ) . Nautgripaf jöldinn er held-
ur meiri en 1961 eða um 54 þús., og hross-

um er hætt að fækka, eru um 31 þús. Hef-
ur útflutningur hrossa aukið á ný áhuga 
fyrir hrossarækt. Alls var slátrað rúmum 
852 þús. (822) f jár 1962, og nam kinda-
kjötsframleiðslan 12.168 (11.782) tonnum. 
Meðalfallþungi dilka reyndist 13,75 kg, og 
var það nokkru minna en árið áður (13,90). 
Hefur meðalfallþunginn farið minnkandi 
árlega um mörg undanfarin ár á sama tíma 
sem mjög hefur fjölgað á beitarlöndum. 

Í IX. töflu eru upplýsingar um fram-
leiðslu og sölu mjólkurafurða á árunum 
1960—1962. Móttekin mjólk í mjólkurbúum 
1962 var 8,2% meiri en árið áður, en sala 
nýmjólkur jókst um 6,6%. Framleiðsla á 
mjólkui'osti varð nær fjórðungi meiri en 
árið áður. Smjörbirgðir um áramótin námu 
503 (308) tonnum, og birgðir af mjólkur-
osti voru 340 (226) tonn. Fimm hæstu 
mjólkurmóttökustöðvarnar 1962 voru: 
Mjólkurbú Flóamanna (34,6 þús. tonn) og 
mjólkurstöðvarnar á Akureyri (16,7 þús. 
tonn), í Borgarnesi (8,9 þús. tonn), í 
Reykjavík (6,7 þús. tonn) og á Sauðárkróki 
(4,9 þús. tonn). 

Áburðarnotkun á árinu 1962 var sem hér 
segir: köfnunarefnisáburður (miðað við 
33,5% N) 25.764 (21.457) tonn, þrífosfat 
(45% P2 O g ) 8.755 (6.720) tonn, túnakalí 
4.081 ( 2.850) tonn og blandaður garðáburð-
ur 2.438 (2.150) tonn. 

Fjármál ríkisins. 

Fjárlög ársins 1963 voru samþykkt á 
Alþingi 29. desember sl. sem lög nr. 87. 
Eftirfarandi tölur sýna niðurstöðutölur 
fjárlaga, og til samanburðar eru tölur úr 
fjárlögum 1962 teknar með. 

1 9 6 2 1 9 6 3 
millj. kr. millj. kr. 
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Rekstrarafgangur er 142,7 millj. kr., en 
það er 31,6 millj. kr. hækkun frá fyrra ári, 
en aftur á móti eru umframgreiðslur á 
eignahreyfingareikningi 26,2 millj. kr. 
hærri en í fjárlögum 1962. Þannig verður 
greiðsluafgangur fjárlaga 1963 5,4 millj. 
kr. hærri en árið 1962. 

Rekstrartekjur hækka um 446,1 millj. 
kr. eða 12,6%. Af þeim nema tollar og 
skattar 1.848,0 millj. kr. eða 84,2% heild-
artekna. Tekju- og eignarskattur er áætl-
aður 165 millj. kr. eða 70 millj. kr. hærri 
en í fjárlögum 1962. Hækkunin er gerð 
samkv. reynslu síðasta fjárhagsárs, en þeg-
ar hinar umfangsmiklu breytingar voru 
gerðar á skattalögunum árið 1960, ríkti 
allmikil óvissa um tekjur af einstökum 
sköttum. Eftir slíkar breytingar líður að 
sjálfsögðu ávallt lengri eða skemmri tími, 
áður en jafnvægi kemst á aftur, þannig að 
unnt sé að sjá með nokkurri vissu, hversu 
mikið hinir einstöku skattar og tollar gefa 
af sér. Auk þess er gert ráð fyrir auknum 
tekjum vegna hækkunar á kauptöxtum og 
aukningar þjóðarteknanna almennt. Verð-
tollur er áætlaður 567 millj. kr., sem er 
tæplega 119 millj. kr. hækkun frá 1962. Hér 
var einnig stuðzt við reynslu síðasta árs, 
sem bendir til þess, að samsetningur inn-
flutningsins verði hagstæðari með tilliti 
til tolltekna. Einnig hækka tekjur af verð-
tolli á ýmsum vörutegundum samkvæmt 
lögum nr. 90 1961 um lækkun aðflutnings-
gjalda, en vörumagnstollur og innflutn-
ingsgjald á þeim vörum voru um leið felld 
niður, þannig að heildargjöld af vörunum 
lækka. Söluskattur af innfluttum vörum 
( 7 % ) er áætlaður 234 millj. kr. eða rösk-
lega 57 millj. kr. hærri en í fjárlögum 1962. 
Söluskattur af vörusölu og þjónustu inn-
an lands ( 3 % ) er áætlaður 252,6 millj. kr., 
sem er 37,6 millj. kr. hækkun frá fyrra ári. 
Hluti Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er 104 

millj. kr., en var 83,4 millj. kr. i fjárlögum 
1962. Bráðabirgðasöluskattur af innflutn-
ingi ( 8%) er í fjárlögum 267,4 millj. kr., 
en var 65,4 millj. kr. lægri árið 1962. Inn-
flutningsgjald er 135 millj. kr. og hækkar 
um 30 millj. kr. Gjald af bifreiðum og bif-
hjólum er áætlað 65 millj. kr. eða 20 millj. 
kr. hærra en í fjárlögum 1962. Tekjur af 
rekstri ríkisstofnana hækka um tæpar 30 
millj. kr. í 324,9 millj. kr., og munar þar 
mest um hagnað Áfengis- og tóbaksverzl-
unar ríkisins, en verð á áfengi og tóbaki 
var hækkað á síðasta ári. 

Rekstrarútgjöld hækka um 414,5 millj. 
kr. eða 12,5%. Munar þar mest um aukin 
útgjöld til niðurgreiðslna og uppbóta á út-
fluttar landbúnaðarafurðir. Liðurinn nem-
ur 430 millj. kr. í fjárlögum, sem er 130 
millj. kr. hækkun frá árinu áður. Þessi 
hækkun stafar í fyrsta lagi af því, að 
reynslan sýndi, að útgjöld 1962 höfðu verið 
of lágt áætluð. Er áætlunin var gerð, stóð 
yf ir endurskoðun á niðurgreiðslukerfinu, 
sem miðaði að því að draga úr þessum út-
gjöldum. Slíkt reyndist hins vegar ekki 
unnt, nema hvað niðurgreiðslum á kartöfl-
um var hætt. Í öðru lagi er sölumagn nið-
urgreiddra vara innan lands áætlað mun 
meira en gert var í áætlun fyrir 1962, svo 
og útflutningur á ostaefni og undanrennu-
dufti. Útgjöld til félagsmála eru áætluð 
röskar 506 millj. kr., en það er rösklega 
87 millj. kr. hækkun. Er hér einkum um 
að ræða aukningu á útgjöldum til almanna-
trygginga, 78,6 millj. kr., þar með talið 
framlag til atvinnuleysistrygginga, en slikt 
framlag var ekki á fjárlögum 1962. Loks er 
gert ráð fyrir, að varið verði 65 millj. kr. 
til launauppbóta, en í september sl. var 
samið um 7% launahækkun til opinberra 
starfsmanna. Auk þess var ákveðið árið 
1962 að greiða kennurum sérstaka launa-
uppbót vegna aukastarfa. 
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Ný tollskrá. 

Ríkisstjórnin lagði þann 27. marz sl. 
fram á Alþingi frumvarp til laga um nýja 
tollskrá, er var afgreitt svo til óbreytt sem 
lög nr. 7 þann 29. apríl 1963. 

Við samningu frumvarpsins var þessum 
höfuðreglum fylgt: 
a) Að núgildandi aðflutningsgjöld ásamt 

viðaukum væru yfirleitt sameinuð í eitt 
heildargjald, verðtoll, á hverja toll-
skylda vörutegund. 

b) Að samræmdur verði eftir föngum toll-
ur af skyldum vörum. 

c) Að verðtollur samkvæmt lið a) verði 
ekki hærri en 125% á neinni vöru. 

d) Að heildartekjur ríkissjóðs af aðflutn-
ingsgjöldum rýrnuðu ekki um of. 

e) Að um flokkun og niðurröðun vara í 
nýju tollskránni væri fylgt hinni alþjóð-
legu tollskrárfyrirmynd, Brussel-
skránni svonefndu. 

Hér fer á eftir stutt yfirlit yfir þau að-
flutningsgjöld, sem voru innheimt. 

Yfirleitt voru tvenns konar gjöld á hverri 
vörutegund, lágur vörumagnstollur og verð-
tollur; þó voru nokkrar vörutegundir toll-
frjálsar með öllu eða höfðu aðeins vöru-
magnstoll. Frá 1947 voru þessir tollar inn-
heimtir með álagi, sem nam 340% á vöru-
magnstoll og 80% á verðtoll. 

Innflutningsgjald (15%, 30% og 40%) 
var innheimt af vörum, sem fyrst og fremst 
voru ekki taldar brýnar nauðsynjar. 

Enn fremur var innheimtur 15% sölu-
skattur af innfluttum vörum, svo og toll-
stöðvargjald og gjald í Byggingarsjóð rík-
isins, rafmagnseftirlitsgjald og matvæla-
eftirlitsgjald. Auk þeirra gjalda, sem þegar 
er getið, var innheimt gjald af innfluttum 
bifreiðahjólbörðum og slöngum eða svo-
nefnt gúmmígjald. Þá var innheimt sér-
stakt innflutningsgjald af bensíni og einn-
ig gjald af fob.-verði bila. 

Svo sem ljóst má vera af þessu, hvíldi 
yfiiieitt fleira en eitt gjald á hverri vöru-

tegund. Á mörgum þeirra var vörumagns-
tollur og verðtollur að viðbættu álagi á þau 
gjöld, enn fremur innflutningsgjald og inn-
flutningssöluskattur auk tollstöðvar- og 
byggingarsjóðsgjalds. Á enn öðrum hvíldi 
vörumagns- og verðtollur með álagi, en 
eigi söluskattur og innflutningsgjald. Yrði 
of langt mál að rekja alla möguleika, sem 
hér gátu komið til greina. 

Mestu máli skiptir, að heildargjöld á að-
fluttum vörum gátu samkvæmt gildandi 
lögum numið frá 0,1% af cif.-verði og allt 
að 268%, og áður en lögin um lækkun að-
flutningsgjalda frá 1961 komu til fram-
kvæmda, komust heildargjöld hæst í um 
300—310% af cif.-verði. Þá má geta þess, 
að á einni vörutegund voru heildargjöld 
344%. 

Flokkun og niðurröðun vara í nýju toll-
skránni er í samræmi við hina alþjóðlegu 
tollskrárfyrirmynd, Brússel-skrána, er sam-
þykkt var 19. desember 1950. Hafa nú um 
eða yfir 50 þjóðir samþykkt Brússelskrána, 
þar á meðal öll löncl Vestur-Evrópu að Ís-
landi undanskildu. Er nú fyrirhugað í sam-
bandi við hina nýju tollskrá að fullgilda 
Brüssel-samþykktina. 

Gert er ráð fyrir í frumvarpinu, að sam-
einuð verði í einn verðtollstaxta eftirtalin 
gjöld: vörumagns- og verðtollur ásamt á-
lagi á þau gjöld, enn fremur söluskattur 
af innfluttum vörum, svo og innflutnings-
gjald, tollstöðvargjald og byggingarsjóðs-
gjald. Þar eð tvö síðasttalin gjöld renna 
eigi í ríkissjóð, er lagt til, að þau verði 
greidd í hlutaðeigandi sjóði sem ákveðinn 
hundraðshluti af innheimtum verðtolli. Þó 
er vörumagnstollur á örfáum vörutegund-
um. Á hinn bóginn er til þess ætlazt, að 
innflutningsgjald af bensíni og svonefnt 
gúmmigjald verði framvegis innheimt sér-
staklega eins og hingað til, en rafmagns-
eftii'litsgjald af innfluttum vörum, svo og 
matvælaeftirlitsgjald, verði lagt niður. Þá 
er þess einnig að geta, að ekki er innifalið 
í verðtolli gjald af innfluttum bifreiðum og 
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bifhjólum samkvæmt 16. gr. laga nr. 4/1960 
um efnahagsmál. 

Hámarkstollur í frumvarpinu er 125% 
eða hinn sami og í lögum um lækkun að-
flutningsgjalda 1961. Af þessu leiðir, að í 
tillögunum er gert ráð fyrir lækkun tolla 
á mörgum vörum, sem eru með hærri toll 
en 125% og lögin frá 1961 tóku ekki til. 
Hér sem annars staðar er miðað við þau 
gjöld, sem verðtollur kemur í staðinn fyrir. 
Á sumum vörum hefur tollur verið færður 
niður í 125% og á öðrum niður fyrir það 
og jafnvel niður fyrir 100%, ef ástæða 
hefur þótt til vegna samræmingar eða af 
öðrum orsökum. Að því er snertir aðrar 
vörur, sem eru fyrir með heildartoll lægri 
en 125%, hefur aðalreglan verið sú, að 
tollur hefur verið settur nálægt núgildandi 
tolli og látið standa á heilum eða hálfum 
tug. Þó eru nokkrar vörur með 1, 2, 3 eða 
4% toll. 

En þó að algengast hafi verið að setja 
tollinn nálægt núgildandi heildartollpró-
sentu, eru fjölmargar undantekningar frá 
þeirri reglu, og eru þær miklu fleiri til 
lækkunar en til hækkunar. Hér hefur sam-
ræmingar- og lagfæringarsjónarmið ráðið 
miklu, en einnig hafa verið lækkaðir toll-
ar á ýmsum vörum, og hafa þar ráðið sömu 
sjónarmið og við setningu laganna frá 
1961, m. a. til að draga úr ólöglegum inn-
flutningi hátollavöru. Þá hafa og verið 
lækkaðir tollar á ýmsum vörum, sem tald-
ar voru með óhæfilega há aðflutningsgjöld. 
Það skal tekið fram, að fjárþarfir ríkis-
sjóðs hafa sett slíkum tollalækkunum 
þrengri skorður en æskilegt hefði verið. 

Algengasta tollprósentutalan í frumvarp-
inu er 35%. Er sá tollur á flestum hrávör-
um og öðrum rekstrarvörum til innlends 
iðnaðar nema til sjávarvöru- og landbún-
aðarvöruiðnaðar. Enn fremur er þessi toll-
ur almennt á byggingarvörum, iðnaðarvél-
um, ýmsum tækjum og fjölmörgum öðrum 
vörum. Segja má, að 35% tollur hafi yfir-

leitt verið settur á vörur, sem hafa sloppið 
við innflutningsgjald. 

Hin nýja tollskrá, er tók gildi 1. maí 
1963, felur í sér töluverða lækkun aðflutn-
ingsgjalda. Ef innflutningur ársins 1962 er 
lagður til grundvallar, felur frumvarpið í 
sér 97 millj. kr. lækkun tolltekna eða 8,3% 
lækkun á tollbyrðinni í heild. 

Lántaka ríkissjóðs í Bretlandi 1962. 

Á grundvelli heimildar í lögum nr. 86 
frá 24. nóvember 1962 voru hinn 29. nóvem-
ber 1962 undirritaðir samningar um, að 
Hambros Bank tæki að sér að sjá um sölu 
á 2 millj. sterlingspunda skuldabréfaláni 
íslenzka ríkisins með opinberu útboði á 
peningamarkaðinum í London. Útboð láns-
ins var auglýst 3. desember, áskrift fór 
fram 6. desember, og seldist lánið allt sam-
stundis. Munu umsóknir hafa numið um 
50% umfram lánsfjárútboð. 

Útboðsgengi var ákveðið 97 1/2 %, og 
greiddu kaupendur bréfanna 25% kaup-
verðs, um leið og þeir sóttu um kaup á bréf-
unum, 25% 25. febrúar 1963 og eftirstöðv-
ar, 47,5%, 15. maí 1963. 

Lánstíminn er 26 ár, og er lánið afborg-
unaiiaust til 30. júní 1968, en endurgreið-
ist síðan þannig, að helmingur lánsins 
greiðist með jöfnum hálfsársgreiðslum á 
tímabilinu 30. júni 1968 til 31. desember 
1988. Hinn helmingur lánsins greiðist í 
einu lagi 31. desember 1988. Eftir 31. des-
ember hefur lántakandi þó heimild til þess 
að innleysa á nafnverði auk vaxta allar 
eftirstöðvar lánsins á gjalddögum vaxta. 
Nafnvextir af láninu eru 6 1/2% p. a. og 
greiðast hálfsárslega 30. júní og 31. des-
ember, í fyrsta sinn 30. júní 1963. 

Af hálfu lánveitenda eru engin skilyrði 
sett um notkun lánsfjárins, en samkvæmt 
heimildarlögum Alþingis skal því einkum 
varið til eflingar útflutningsiðnaði, hafn-
argerða, raforkuframkvæmda og annarra 
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framkvæmda, sem stuðla að aukningu þjóð-
arframleiðslunnar og gjaldeyrisöflun. 

Ríkisábyrgðasjóður. 

Það hefur löngum tíðkazt hér á landi, 
að ríkissjóður veitti einstaklingum eða op-
inberum aðilum aðstoð eða fyrirgreiðslu 
í sambandi við ýmsar þær framkvæmdir, 
sem mikilvægar mega teljast fyrir þjóðar-
búið, svo sem hafnargerðir, byggingu 
vatnsveitna, rafveitna og að koma upp 
framleiðslutækjum. Slík aðstoð er eink-
um veitt með þrennum hætti: beinum 
styrkveitingum, lánveitingum ríkissjóðs 
eða fyrirgreiðslu í sambandi við lán-
tökur, og er hún umfangsmest. Þessi 
fyrirgreiðsla er einkum fólgin í veitingu 
rikisábyrgða. Ýmsar framkvæmdir, sem 
aðilar ráðast í, eru þess eðlis, að lánveit-
endur telja sér ekki næga tryggingu í veð-
um þeim, sem hægt er að setja, og stundum 
má veðsetning teljast óframkvæmanleg, 
svo sem þegar um hafnarmannvirki er að 
ræða. í slíkum tilfellum hefur ríkissjóð-
ur gjarnan hlaupið undir bagga og aukið 
á tryggingu með því að ábyrgjast endur-
greiðslu lánsins. Ábyrgðir, sem ríkissjóð-
ur hefur tekizt á hendur, eru orðnar geysi-
miklar og fara sívaxandi. Í árslok 1961 
nam höfuðstóll ábyrgðarlána þannig nær 
2.800 millj. kr. og hefur vaxið verulega 
síðan. 

Engar fastar reglur giltu lengi vel um 
veitingu ríkisábyrgða, en heimilda til veit-
inga þeirra var aflað með ýmsum lögum, 
og algengt var að veita slíkar heimildir 
með þingsályktunartillögum. Árið 1961 var 
svo komið, að ekki þótti lengur verða 
komizt hjá að setja sérstök lög um veit-
ingu ábyrgðanna. Því samþykkti Alþingi 
í marz 1961 lög nr. 37/1961 um ríkis-
ábyrgðir. í lögum þessum er ákveðið, að 
ekki megi ríkissjóður ganga í ábyrgð fyrir 
láni, nema til komi sérstök heimild í lögum. 
Aðalreglan er sú, að ábyrgð skal vera ein-

föld, og sjálfskuldarábyrgð má þvi aðeins 
veita, að sérstaklega sé leyft í lögum þeim, 
er ábyrgðina heimila. Jafnframt er það 
nýmæli tekið upp í lögunum, að sá, sem 
ríkisábyrgð hlýtur, skal greiða ríkissjóði 
sérstakt áhættugjald, 1% af ábyrgðarupp-
hæð, ef um einfalda ábyrgð er að ræða, en 
1 1/2%, ef um sjálfskuldarábyrgð er að 
ræða. Einnig gera lögin ráð fyrir, að sam-
ið verði um greiðslu vanskilaskulda vegna 
ríkisábyrgða, og var fjárveitinganefnd Al-
þingis heimilað að gefa eftir kröfur í sam-
bandi við slíka samninga. 

Áður en lögin um ríkisábyrgðir voru 
sett, var það oftast, að væri ríkisábyrgð 
veitt, var um sjálfskuldarábyrgð að ræða. 
Þetta hafði í för með sér, að ríkissjóður 
varð sem ábyrgðaraðili mjög oft að inna 
af hendi greiðslu vegna ábyrgðarlána í 
vanskilum, og fóru slíkar greiðslur vaxandi 
með auknum ábyrgðarveitingum. Kröfur, 
sem ríkissjóður hefur eignazt á þennan 
hátt, nema nú hundruðum millj. kr., og 
bætist enn við. 

Umsýsla þessara mála var orðin svo 
viðamikil, að rétt þótti að létta henni af 
ríkissjóði og fá í hendur sérstökum aðila, 
og því var Ríkisábyrgðasjóður stofnaður. 
Um sjóðinn gilda lög nr. 49 frá 16. apríl 
1962. Með samningi milli fjármálaráðu-
neytisins og Seðlabankans, sem undirrit-
aður var 24. september 1962, tók bankinn 
að sér vörzlu og umsjá sjóðsins. 

Í lögunum um Ríkisábyrgðasjóð er á-
kveðið, að úr honum skuli greiða kröfur, 
sem fallið hafa á ríkissjóð eftir 1. janúar 
1961 vegna ríkisábyrgða, og einnig skal 
greiða úr honum kröfur, sem fallið hafa á 
ríkissjóð eftir sama tíma vegna vanskila 
á lánum, sem ríkissjóður hefur tekið að 
láni og endurlánað. 

Sem stofnfé voru sjóðnum fengnar slík-
ar kröfur, sem ríkissjóður hafði eignazt, 
ásamt hluta ríkissjóðs af gengishagnaði 
vegna gengisbreytingarinnar 4. ágúst 1961. 
Enn hefur Seðlabankinn ekki tekið við öll-
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um kröfum vegna ríkisábyrgða, þ. e. bank-
inn hefur ekki að fullu tekið við umsjá 
sjóðsins, en mun gera það smám saman, 
eftir því sem uppgjöri á hinum ýmsu kröf-
um lýkur. 

Seðlabankanum er ætlað að sjá um starf-
rækslu sjóðsins, þ. e. allar greiðslur og inn-
heimtur á kröfum, sem sjóðurinn á eða 
kann að eignast. Einnig er ætlazt til, að 
sjóðurinn hafi milligöngu um veitingu rik-
isábyrgða, taki við umsóknum um þær, láti 
fara fram mat á mannvirkjum, sem lánað 
er út á, og athugun á fjárhag þeirra, er 
ábyrgða óska, þegar ástæða þykir til. 

Samkvæmt ákvæði í ríkisábyrgðalögun-
um gerði fjárveitinganefnd tillögur um 
grundvöll að samningum við þá aðila, sem 
skuldugir voru vegna vanskila á hafnar-, 
vatnsveitu- og rafveitulánum, en slíkar 
skuldir námu alls 41,7 millj. kr. hinn 1. 
desember sl. Var þar gert ráð fyrir nokkr-
um og í sumum tilfellum mjög verulegum 
eftirgjöfum skulda. Á grundvelli þessara 
tillagna hafa samningar nú verið teknir 
upp, og hefur þegar verið samið um endur-
greiðslu 13,5 millj. kr. Jafnframt er hafin 
innheimta á öðrum skuldum. 

Frá því að Seðlabankinn tók við starf-
rækslu Ríkisábyrgðasjóðs í lok nóvember 
sl., hefur verið mjög mikið um ábyrgða-
veitingar. Alls höfðu frá þeim tima og til 1. 
apríl sl. verið veittar um 40 nýjar ábyrgðir, 
samtals að fjárhæð um 38,5 millj. kr. Á 
sama tíma varð sjóðurinn að greiða 8,9 
millj. kr. vegna ábyrgðalána í vanskilum 
umfram það, sem innheimzt hefur. 

Með stofnun Rikisábyrgðasjóðs er stefnt 
að því að draga úr hinum stórauknu út-
gjöldum ríkissjóðs vegna áfallinna ríkis-
ábyrgða. Því markmiði verður reynt að ná 
annars vegar með því að setja strangari 
skilyrði fyrir veitingu ríkisábyrgða, en 
hins vegar með innheimtu þeirra krafna, 
sem á ríkissjóð falla. Með stofnun sjóðsins 
er um nýskipan þessara mála að ræða, og 

er að sjálfsögðu enn of snemmt að spá 
nokkru um, hvernig hún gefst. 

Ný lög um Iðnlánasjóð. 

Í marz 1962 skipaði iðnaðarmálaráðherra 
nefnd til þess að endurskoða gildandi lög 
um Iðnlánasjóð. Iðnlánasjóður var stofnað-
ur með lögum nr. 12 frá 1935, og var mark-
mið hans að bæta úr brýnustu lánsfjárþörf 
iðnaðarins. Lán úr sjóðnum voru takmörkuð 
við starfandi fyrirtæki, og skyldi einungis 
lánað til kaupa á vélum og stærri áhöldum 
og til rekstrar, en ekki mátti veita lán til 
að hefja atvinnurekstur. Tekjur sjóðsins 
byggðust á framlögum ríkissjóðs og vöxt-
um af veittum lánum. Með lögum nr. 40 frá 
1941 voru gerðar breytingar á lögunum, og 
voru þær helztar, að árlegt ríkissjóðsfram-
lag var hækkað úr 25 þús. kr. í 65 þús. kr., 
og auk þess var sjóðnum heimilað að gefa 
út handhafaskuldabréf, er næmu allt að tvö-
földum höfuðstóli sjóðsins. Árið 1946 (lög 
nr. 55) var lögunum enn breytt þannig, að 
framlag ríkissjóðs var hækkað í 300 þús. 
kr., og hámarksupphæð á útgefnum hand-
hafavaxtabréfum var hækkuð í þrefaldan 
höfuðstól sjóðsins. Voru þessar tvær breyt-
ingar felldar inn í hin upphaflegu lög 
sjóðsins og þau gefin út sem lög nr. 67 frá 
1946. 

Nefndin komst að þeirri niðurstöðu, að 
sjóðurinn hefði lengst af haft yfir of litlu 
fjármagni að ráða, og bæri brýna nauðsyn 
til að bæta úr því. Einnig var starfssvið 
sjóðsins með tilliti til lánveitinga álitið of 
þröngt, og gerði nefndin tillögur um víkkun 
þess starfssviðs. Frumvai'p til nýrra laga 
um Iðnlánasjóð var síðan lagt fyrir síðasta 
Alþingi, og var það samþykkt sem lög frá 
25. marz 1963. 

Verður nú í megindráttum gerð grein 
fyrir þeim breytingum, sem lögin fela í sér. 

Í 1. gr. laganna segir, að tilgangur 
sjóðsins sé að styðja iðnað Íslendinga með 
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hagkvæmum stofnlánum. Nánari ákvæði 
um þau eru í 8. gr., þar sem útlánum sjóðs-
ins er skipt í þrjá flokka: 1) lán til véla-
og tækjakaupa, 2) lán til byggingar verk-
smiðju- og iðnaðarhúsa og 3) lán til endur-
skipulagningar iðnfyrirtækja. Auk þess sem 
fyrsti flokkurinn nær til stofnlána, eru hin-
ir tveir nýjung frá fyrri lögum. í 5. gr. lag-
anna eru ákvæði um nýjan tekjustofn, 0,4% 
gjald, er innheimtist af iðnaðinum og lagt 
er á sama stofn og aðstöðugjald. Undan-
þegin gjaldi þessu eru þó allur kjöt- og fisk-
iðnaður og mjólkurbú. Gert er ráð fyrir, að 
tekjur sjóðsins af gjaldinu nemi 7 millj. kr. 
árið 1963. Framlag ríkissjóðs er 2 millj. kr. 
á ári eða óbreytt frá fjárlögum 1960. Til 
frekari fjáröflunar er sjóðnum heimilað í 
6. gr. laganna að taka allt að 100 millj. kr. 
lán eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í er-
lendri mynt. Eigi má endurlána erlent fé 
nema með gengisákvæði. Hámarkslánstími 
er 15 ár samkvæmt 12. gr., en þó ekki lengri 
en 7 ár að jafnaði, ef um vélakaup er að 
ræða. í 13. gr. segir, að vextir skuli ákvarð-
aðir af sjóðsstjórninni, að fengnu áliti 
bankastjórnar Seðlabanka Íslands og með 
samþykki iðnaðarmálaráðherra. Yfirleitt 
munu lán úr sjóðnum ekki hafa verið til 
lengri tíma en 5 ára og með 8 1/2% forvöxt-
um. 

Með hinum nýju lögum er aðstaða Iðn-
lánasjóðs til útlána efld mjög verulega. Ár-
ið 1962 námu útlán sjóðsins 13,9 millj. kr., 
en samkvæmt áætlun um afkomu sjóðsins 
árið 1963 er gert ráð fyrir, að sú upphæð 
verði þrisvar til f jórum sinnum hærri á 
því ári. Áætlað er, að f jár til hinna auknu 
útlána verði aflað með rösklega 20 millj. kr. 
lántöku í Framkvæmdabankanum af banda-
ríska vörukaupaláninu (P.L. 480) og gjaldi 
á iðnaðarframleiðslu, sem áður er getið. En 
auk þess koma svo til vextir og afborganir 
af áður veittum lánum. 
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Kaupgjalds- og verðlagsmál. 

Í síðasta hefti Fjármálatíðinda voru 
raktar í stuttu máli helztu breytingar, sem 
orðið höfðu á kaupgjaldi frá miðju ári og 
fram í september 1962. 

Hér á eftir verður getið helztu breyt-
inga, sem síðan hafa orðið á kaupgjaldi. 

Í nóvembermánuði 1962 fengu flugvirkj-
ar 7% kauphækkun. í janúar 1963 var í 
fjölmörgum verkalýðsfélögum samið um 
5% almenna kauphækkun, og kom hún í 
verkakvennafélögunum til viðbótar við ná-
lega 4% hækkun um áramót samkvæmt 
launajafnaðarlögunum. Þessa 5% hækkun 
fengu meðal annars verkamannafélagið 
Dagsbrún, Iðja, félag verksmiðjufólks, 
starfsstúlknafélagið Sókn og verkalýðsfé-

X. tafla. Vísitala framfærslukostnaðar. 
Marz 1959 = 100. 

1959 1960 1961 1962 1963 
Janúar 105 100 104 116 128 
Febrúar 102 100 104 116 128 
Marz 100 101 104 116 129 
Apríl 100 104 104 116 130 
Mai 100 105 104 116 131 
Júní 100 105 104 116 
Júlí 100 103 105 117 
Ágúst 100 104 106 120 
September . . . 100 101 110 122 
Október 100 102 114 125 
Nóvember . . 100 103 116 125 
Desember . . . 100 103 115 126 

ATH. Umreikna má þessa vísitölu +o visitölu 
samkvæmt eldra grundvelli með þvi að marg-
falda hana með 2,025. 

XI. tafla, Vísitala byggingarkostnaðar. 
Október 1955 = 100. 

1959 1960 1961 1962 1963 
Febrúar . . . 133 132 152 173 182 
Júní 132 148 153 175 
Október 132 150 168 180 

ATH. Umreikna má þessa vísitölu í vísitölu 
samkvæmt eldra grundvelli með því að marg-
falda hana með 9,69. 
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lögin á Akureyri. Í kjölfar þessara hækk-
ana fengu verzlunarmenn um land allt 5 % 
launahækkun, sem gilti frá 1. febrúar, svo 
og mjólkurfræðingar í marzmánuði. 

Vísitala framfærslukostnaðar er sýnd í 
X. töflu. Hún hækkaði á árinu 1962 um 
10 stig eða 8,6%. Árið 1961 hækkaði vísi-
talan heldur meira eða um 11 stig (10,6%). 

Fyrstu f jóra mánuði þessa árs hefur 
framfærsluvísitalan hækkað um fjögur 
stig. 

Vísitala byggingarkostnaðar er í XI. 
töflu. Frá október 1962 til febrúar í ár 
hækkaði hún um tvö stig, sem stafar með-
al annars af hækkun á verkamannavinnu. 

Peningamarkaðurinn. 

Peningamálatöflur Fjármálatíðinda ná 
nú yfir fyrsta fjórðung ársins 1963. Sú 
mynd, sem þær sýna, er um margt svipuð 
því, sem var á sama tíma 1962, en sumt er 
þó frábrugðið. Staða ríkissjóðs og peninga-
stofnana gagnvart Seðlabankanum hefur 
batnað verulega. Á sl. ári versnaði staða 
ríkissjóðs nokkuð, en staða peningastofn-
ana batnaði hins vegar mun meira en nú. 
Aukning innlána er nú svipuð og á sama 
tíma 1962, en útlán hafa hins vegar aukizt 
mjög mikið, en stóðu í stað á fyrsta árs-
fjórðungi 1962. Peningamagn hefur auk-
izt nokkuð, en mun minna en í fyrra eða um 
62 millj. kr. á móti 90 millj. kr. á sl. ári. 
Gjaldeyrisstaðan hefur batnað nokkuð eða 
um 77 millj. kr. á móti 260 millj. kr. árið 
1962. Nánar er getið um gjaldeyrisstöðuna 
í fréttaþætti um gjaldeyrisstöðu bankanna 
annars staðar í þessu hefti Fjármálatíð-
inda. 

Staða ríkissjóðs gagnvart Seðlabankanum 
hefur frá áramótum batnað um 51 millj. 
kr., en versnaði á sama tíma 1962 um 39 
millj. kr. í þessu sambandi er rétt að geta 
þess, að staða ríkissjóðs var í lok sl. árs 
betri en verið hefur nokkru sinni fyrr, en 

þá námu nettóinnstæður ríkissjóðs og ríkis-
stofnana 234 millj. kr. Skuldir ríkissjóðs 
hafa nú lækkað nokkuð gagnstætt því, sem 
yfirleitt gerist á þessum tíma árs, og inn-
stæður hafa aukizt mun meira en verið 
hefur á fyrsta fjórðungi undanfarinna ára. 
Þessi breyting á stöðunni nú er þó ekki al-
veg sambærileg við það, sem var á sl. ári. 
Ástæðan er lántaka ríkissjóðs í Bretlandi. 
Lán þetta, sem er til 26 ára og afborgunar-
laust fyrstu 6 árin, er að upphæð 2 millj. 
sterlingspunda eða 240 millj. kr. og var 
boðið út á markaði í London í desember 
1962, og mun ætlunin að lána það út hér 
innan lands til ýmissa framkvæmda. Seðla-
bankinn kaupir lán þetta jafnóðum og það 
er greitt inn og færir ríkissjóði andvirði 
þess til tekna. Þetta á mjög verulegan þátt 
í hinni bættu stöðu ríkissjóðs nú, en jafn-
vel þótt áhrif þess séu undanskilin, er stað-
an við Seðlabankann þó mun betri en var 
á sama tíma 1962. 

Endurkeyptir afurðavíxlar námu alls 
581 millj. kr. í marzlok og höfðu lækkað 
um 102 millj. kr. frá áramótum, en lækk-
uðu á sama tíma sl. ár um 201 millj. kr. 
Endurkaup lækka nú minna en á sl. ári, 
vegna þess að birgðabreyting í landinu er 
minni en var á sama tíma 1962. Kemur þar 
tvennt til, útflutningur var örari fyrstu 
mánuði sl. árs en nú, og jafnframt hafa 
aflabrögð verið miklu betri nú en var þá, 
en ógæftir voru í byrjun árs 1962. Í árslok 
1962 voru endurkaup lægri en áður, og 
stafaði það ekki sízt af notkun á banda-
rísku lánsfé til að standa straum af kostn-
aði við freðfiskbirgðir í Bandaríkjunum. 
Um þetta lánsfé er nánar getið í greininni 
Peningamálin 1962 hér að framan. 

Reikningsstaða innlánsstofnana hefur á 
árinu batnað um 31 millj. kr., en batnaði 
á sama tíma sl. ár um 155 millj. kr. Staðan 
hefur batnað svona mikið minna en sl. ár 
þrátt fyrir það, að innlánaaukning er nú 
meiri en var þá, en þess er þá að gæta, að 
útlánaaukning er nú mjög mikil, en var 
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S P A R I F É Í B Ö N K U M 

OG S P A R I S J Ó Ð U M 

eða um 50 millj. kr. Lausafjárstaða þess-
ara aðila hefur því rýrnað um 60 millj. 
kr. fyrstu þrjá mánuði þessa árs, en 
batnaði á sama tíma 1962 um 123 
millj. kr. Þrátt fyrir þetta er lausa-
fjárstaða banka og sparisjóða nú nokkru 
betri en var í marzlok sl. ár. Bundið fé 
hefur alls aukizt um 92 millj. kr. Þar af 
hefur mótvirði nýrra stofnlána aukizt um 
19,6 millj. kr., en nokkuð hefur verið veitt 
af lánum úr Stofnlánadeild sjávarútvegs-
ins á þessu ári. Til marzloka 1962 jókst 
bundið fé um 39,5 millj. kr. 

nær engin 1962. Lausaskuldir banka og 
sparisjóða hafa nú aukizt nokkuð eða um 
10 millj. kr., og jafnframt hafa innstæð-
ur á viðskiptareikningum lækkað verulega 

M Ó T V I R Ð I S F É O G G E Y M S L U F É 

Frá og með 1. janúar sl. gengu í gildi 
nýjar reglur um innstæðubindingu innláns-
stofnana, og er bindingin lækkuð nokkuð. 
Hún verður nú 25% af innstæðuaukningu i 
stað 30% áður. Ekki skal þó binda minna 
yfir árið en 2% af heildarinnstæðum. 
Þarna er einnig um lækkun að ræða, þvi 
að þessi lágmarksbinding var áður 3%. 
Jafnframt eiga stærri stofnanir nú að 
greiða bindiskylt fé mánaðarlega í stað 
ársfjórðungslega áður. 

Staða fjárfestingarlánastofnana gagn-
vart Seðlabankanum hefur lítið breytzt á 
árinu eða versnað um 4 millj. kr., en versn-
aði á sama tíma 1962 um 14 millj. kr. 

P E N I N G A M A G N 
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H E I L D A R Ú T L Á N B A N K A 

• G B P A R I S J Ú Ð A 

Skuld Stofnlánadeildar sjávarútvegsins 
hefur hækkað um 17 millj. kr. á móti 13 
millj. kr. sl. ár, en innstæður fjárfesting-
arlánastofnana hafa hækkað nokkuð eða 
um 13 millj. kr. 

A Ð S T A Ð A R Í K I S S J Ó Ð S 

G A G N V A R T S E Ð L A B A N K A N U M 

Útlán banka og sparisjóða hafa á árinu 
aukizt um 189 millj. kr., en jukust á sama 
tíma sl. ár aðeins um 1 millj. kr. Útlán til 
sjávarútvegs og landbúnaðar hafa nú 
lækkað nokkuð, eins og yfirleitt er í upp-
hafi árs, en hins vegar hefur orðið veru-
leg aukning á lánum til verzlunar og iðn-
aðar. Jafnframt hefur orðið nokkur aukn-
ing á lánum til bygginga. Af útlánaaukn-

A Ð S T A Ð A P E N I N G A S T O F N A N A 

G A G N V A R T S E Ð L A B A N K A N U M 

ingunni eru nú um 4/5 hlutar eða 153 millj. 
kr. í bönkum, 27 millj. kr. í 5 stærstu spari-
sjóðunum og tæpar 10 millj. kr. í öðrum 
sparisjóðum. Eins og áður er drepið á, 
hefur Stofnlánadeild sjávarútvegsins lán-
að nokkuð út á árinu, og hafa útlán henn-
ar alls aukizt um 19 millj. kr. Þar eð 
meginhluti af þessum lánum deildarinnar 
fer til að greiða niður skuldir við bank-
ana, er rétt að bæta útlánaaukningu henn-
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XII. tafla. Yfirlitstölur úr reikningum banka og sparisjóða. 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabanlcans. 
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XIV. tafla. Úr reikningum viðskiptabanka og sparisjóða. 

Í millj. kr. 

S p a r i i n n l á n V e l t i i n n l á n Ú t l á n 

Í millj. kr. 
Bankar 

(1) 

Spari-
sjóðir 

(2) 

Sam-
tals 
(3) 

Bankar' 
(4) 

Spari-
sjóðir 

(5) 

Sam-
tals 
(6) 

Bankar 
(7) 

Spari-
sjóðir 

(8) 

Sam-
tals 
(9) 

Árslok 1956 924,9 309,5 1.234,4 452,0 14,5 466,5 2.166,0 297,0 2.463,0 
1957 1.046,5 350,1 1.396,6 587,2 23,7 610,9 2.411,9 332,7 2.744,6 
1958 1.163,6 414,7 1.578,3 723,5 23,8 747,3 2.886,5 392,8 3.279,3 
1959 1.340,5 488,1 1.828,6 779,5 37,9 817,4 3.416,1 482,9 3.899,0 
1960 1.641,5 560,2 2.201,7 749,2 34,0 783,2 3.673,2 523,5 4.196,7 

Mánaðarlok 1961: 
Janúar 1.659,7 545,1 2.204,8 780,5 40,1 820,6 3.597,8 516,9 4.114,7 
Febrúar 1.671,2 547,7 2.218,9 764,5 38,8 803,3 3.612,5 519,8 4.132,3 
Marz 1.684,4 554,3 2.238,7 790,4 31,2 821,6 3.685,3 527,8 4.213,1 
Apríl 1.710,1 559,4 2.269,5 842,4 35,1 877,5 3.759,8 534,0 4.293,8 
Maí 1.744,5 575,2 2.319,7 859,4 36,1 895,5 3.886,4 542,9 4.429,3 
Júní 1.776,2 585,6 2.361,8 875,3 38,4 913,7 3.920,7 554,1 4.474,8 
Júlí 1.810,3 602,5 2.412,8 947,4 46,2 993,6 4.005,2 563,4 4.568,6 
Ágúst 1.836,1 612,7 2.448,8 1.069,3 69,1 1.138,4 4.082,8 577,2 4.660,0 
September 1.874,5 625,1 2.499,6 1.014,3 53,3 1.067,6 4.117,6 595,8 4.713,4 
Október 1.901,5 651,2 2.552,7 1.086,9 56,8 1.143,7 4.092,3 622,0 4.714,3 
Nóvember 1.911,2 651,4 2.562,6 1.031,2 50,3 1.081,5 4.043,3 623,8 4.667,1 
Desember 2.047,3 710,9 2.758,2 970,4 48,8 1.019,2 3.912,5 635,5 4.548,0 

Mánaðarlok 1962: 
Janúar 2.082,9 720,3 2.803,2 1.063,0 52,1 1.115,1 3.873,0 634,8 4.507,8 
Febrúar 2.112,9 728,2 2.841,1 1.077,9 53,4 1.131,3 3.889,1 649,3 4.538,4 
Marz 2.134,7 737,9 2.872,6 1.111,6 42,0 1.153,6 3.889,6 659,7 4.549,3 
Apríl 2.162,7 756,6 2.919,3 1.226,2 60,8 1.287,0 3.961,9 676,4 4.638,3 
Maí 2.221,8 778,0 2.999,8 1.239,5 57,9 1.297,4 4.057,4 692,6 4.750,0 
Júní 2.268,0 790,5 3.058,5 1.159,3 62,4 1.221,7 4.109,0 714,5 4.823,5 
Júlí 2.314,2 799,4 3.113,6 1.159,2 68,1 1.227,3 4.195,2 727,5 4.922,7 
Ágúst 2.346,0 807,8 3.153,8 1.183,8 70,2 1.254,0 4.213,2 739,4 4.952,6 
September . . . . 2.392,4 830,7 3.223,1 1.207,5 80,7 1.288,2 4.432,1 763,5 5.195,6 
Október 2.435,9 848,1 3.284,0 1.259,8 75,5 1.335,3 4.458,5 781,1 5.239,6 
Nóvember 2.436,7 849,2 3.285,9 1.227,0 78,3 1.305,3 4.421,6 788,9 5.210,5 
Desember 2.609,7 921,6 3.531,3 1.117,8 79,7 1.197,5 4.304,4 828,5 5.132,9 

Mánaðarlok 1963: 
Janúar 2.681,2 925,1 3.606,3 1.275,9 87,2 1.363,1 4.376,6 825,9 5.202,5 
Febrúar 2.710,1 945,3 3.655,4 1.232,8 88,1 1.320,9 4.406,5 840,5 5.247,0 
Marz 2.729,8 952,6 3.682,4 1.212,8 73,5 1.286,3 4.457,2 858,4 5.315,6 
April 2.744,5 964,6 3.709,1 1.356,6 85,1 1.441,7 4.541,3 870,7 5.412,0 

1) Innlánin, eins og þau koma fram í töflunni, eru nettóinnlán, þ. e. að frádregnum innlánum 
stofnana hverrar hjá annarri. 

2) Spariinnlán eru hér tilgreind að frádregnum innstæðum í sparisjóðsávísanabókum. 
3) Með veltiinnlánum er talið geymslufé vegna innflutnings og innstæður í sparisjóðsávísana-

bókum. 
* Sparisjóður Húsavikur og Sparisjóður Húnavatnssýslu eru taldir með bönkunum. 
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XV. tafla. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
Í millj. kr. 

ÁRSLOK Mánaðarlok 1962 Mánaðarlok 1963 

1960 1961 Okt. Nóv. Des. Jan. Febr. Marz 

E i g n i r : 
Gullmynt 38,6 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 

Erlendar eignir 643,3 1.171,5 1.175,8 1.251,8 1.465,9 1.417,7 1.449,8 1.486,6 
a. Erlendir bankar 
b. Erlend verðbréf 
c. Erlendir víxlar 
d. Vöruskiptareikningar 

203,0 
210,6 

86,8 
142,9 

170,5 
808,9 
28,0 

164,1 

61,3 
975,2 
44,7 
94,6 

158.5 
945.6 

56.8 
90.9 

252.8 
1.062,4 

43,8 
106.9 

176,3 
1.088,5 

52,7 
100,2 

125,2 
1.152,3 

58,2 
114,1 

160,1 
1.123,9 

57,1 
145,5 

Kvóti hjá Alþjóðagjaldeyrissj. — 483,7 483,7 483,7 483,7 483,7 483,7 483,7 
a. Gullframlag 
b. Krónuframlag 

— 120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

120,9 
362,8 

Skuldir á hlaupareikningi 310,3 173,1 222,0 167,2 141,3 157,7 133,6 134,1 
a. Aðalviðskiptareikn. ríkissj. 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . . 
c. Lán til ríkissjóðs vegna 

alþjóðastofnana 
d. Ríkisstofnanir 
e. Aðrir reikningar 

34,7 
165,8 

103,2 
3,1 
3,5 

159,8 

11,3 
0,9 
1,1 

55,2 

157,6 
4,8 
4,2 
0,2 

158,4 

4.8 
3.9 
0,1 

126,7 

4,8 
9,7 
0,1 

25,2 
127,2 

4,8 
0,4 
0,1 

127,3 

4,8 
1,3 
0,2 

127,8 

4,8 
1,3 
0,2 

Gengisreikningur ríkissjóðs 191,2 — — — — — — — 

Verðbréf 113,3 201,7 253,9 257,9 294,6 285,1 321,2 325,3 
a. Innlend verðbréf 
b. Stóreignaskattsbréf 

102,0 
10,3 

192,4 
9,3 

244,6 
9,3 

248,6 
9,3 

286,4 
8,2 

276,9 
8,2 

313,0 
8,2 

317,1 
8,2 

Peningastofnanir 1.009,0 1.190,5 1.156,3 1.107,1 1.093,9 1.020,5 979,6 1.019,6 

a. Reikningssk. banka og 
sparisjóða 

b. Reikningssk. fjárfestingar-
lánastofnana 

c. Lán gegn verðbréfum . . . . 
d. Endurkeyptir víxlar 
e. Stofnlánadeildin 

73,6 

7,9 
140,7 
737,2 
49,6 

6,0 

0,2 
41,1 

794,7 
348,5 

0,2 

0,2 
4,0 

798,6 
353,3 

11,7 

0,2 
2,0 

724,8 
368,4 

4,4 

19,0 

682,3 
388,2 

2,3 

19,0 

606,0 
393,2 

6,4 

19,0 
9,0 

554,2 
391,0 

13,8 

19,0 
1,0 

580,8 
405,0 

Gengistapsreikningur 1960 — 40,0 40,0 40,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

Ýmislegt 6,4 31,4 27,5 42,1 15,7 18,3 21,7 33,5 

Sjóður 0,7 0,3 0,6 0,7 0,3 0,2 0,4 0,4 

Alls 2.311,8 3.335,9 3.403,5 3.394,2 3.573,1 3.460,9 3.467,7 3.560,9 
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XV. tafla, frh. Efnahagsreikningar Seðlabankans. 
í millj. kr. 
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E N D U R K E Y P T I R V Í X L A R 

ar við útlánaaukningu bankanna. Sé það 
gert, nemur útlánaaukningin nú 208 millj. 
kr., en var 18 millj. kr. á sama tíma í 
fyrra. 

Sparifjáraukningin nemur nú alls 162 
millj. kr. eða 48 millj. kr. meira en var á 
sama tíma 1962. Af þessari aukningu eru 
um 3/4 í bönkum eða 120 millj. kr., en 42 
millj. kr. í sparisjóðum. Á fyrsta ársfjórð-
ungi 1962 varð sparifjáraukning í bönk-
um 87 millj. kr., en 27 millj. kr. í sparisjóð-
um. 

Aukning veltiinnlána er nú mikil eða 90 
millj. kr., en þó mun minni en 1962, er hún 
var 134 millj. kr. Aukningu veltiinnlána 
nú má sennilega að verulegu leyti rekja 
til hinnar miklu útlánaaukningar, en aukn-
ingin á sl. ári mun hins vegar að mestu 
hafa staðið í sambandi við bætta gjald-
eyrisstöðu. 

Eins og getið er í greininni Peninga-
málin 1962, hættu tveir sparsjóðir störfum 
hinn 1. janúar sl., Sparisjóður Húsavíkur, 
er tók þá til starfa sem útibú Landsbank-
ans, og Sparisjóður Húnavatnssýslu á 
Blönduósi, sem varð útibú Búnaðarbankans. 
í samræmi við þessa breytingu hafa verið 
gerðar þær breytingar á XIV. töflu í Fjár-

málatíðindum, að innlán og útlán þessara 
aðila hafa verið færð úr dálkunum „Spari-
sjóðir" (dálkar 2, 5 og 8) yf ir í dálkana 
„Viðskiptabankar" (nr. 1, 4 og 7). Jafn-
framt hafa efnahagsreikningar þeirra ver-
ið felldir inn í efnahagsreikninga við-
skiptabankanna á XVI. töflu. Á þessu ári 
mun að minnsta kosti einn sparisjóður til 
viðbótar, Samvinnusparisjóðurinn, hætta 
störfum, er Samvinnubanki Íslands h. f., 
sem stofnaður var á sl. ári, tekur við starf-
semi hans. 

Viðskiptasamningar. 

Rússland. Hinn 19. desember 1962 var 
undirrituð í Reykjavík bókun um gagn-
kvæmar árlegar vöruafgreiðslur frá íslandi 
og Rússlandi á árunum 1963—1965. Fara 
viðskiptin fram á grundvelli samnings frá 
1. ágúst 1953. Samkvæmt vörulistum, sem 
bókuninni fylgja, skal árlega afgreiða frá 
íslandi 15—20 þús. tonn af frystum fisk-
flökum, 12 þús. tonn af freðsíld og 14—15 
þús. tonn af saltsíld auk nokkurra fleiri af-
urða. Frá Rússlandi kaupa Íslendingar 
meðal annars bensín og brennsluolíur, vélar 
og tæki, timbur, kornvörur o. fl. 

Austur-Þýzkaland. Einkavörusamning-
ur. Í árslok 1962 var framlengdur óbreyttur 
vöruskiptasamningur sá milli íslenzka vöru-
skiptafélagsins og Kammer für Aussen-
handel í Austur-Þýzkalandi, sem verið 
hafði í gildi á árinu 1962. Er gildistíminn 
til ársloka 1963. 

Ungverjaland. Hinn 5. febrúar var und-
irritaður í Búdapest viðskipta- og greiðslu-
samningur milli Íslands og Ungverjalands. 
Gildistími samningsins er frá 1. janúar til 
31. desember 1963 og framlengist sjálf-
krafa, hafi hvorugur samningsaðili sagt 
samningnum upp þremur mánuðum fyrir 
lok samningstimans. Samningnum fylgja 
listar yfir gagnkvæmar vöruafhendingar á 
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XVI. tafla. Efnahagsreikningar viðskiptabankanna. 
Samandreginn efnahagur Landsbankans, Útvegsbankans, Búnaðarbankans, 

Iðnaðarbankans og Verzlunarbankans.1) 
Í millj. kr. 

1) Sparisjóður Húsavíkur, sem sameinaðist Landsbankanum 1. jan. 1963, og Sparisjóður Húnavatns-
sýslu, sem sameinaðist Búnaðarbankanum 1. jan. 1963, eru taldir með í töflunni öll árin. 



92 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

XVII. tafla. Innlán og útlán Söfnunarsjóðs 
og innlánsdeilda kaupfélaga. 

Í millj. kr. 

Söfnunarsjóður Kaupfélög 

Útlán Innstæður 
og Inn- í innláns-

Árslok verðbréf lán deildum 
1953 15,1 14,6 57,9 
1954 15,0 14,9 84,1 
1955 15,7 15,3 110,2 
1956 16,4 16,1 139,4 
1957 17,0 16,7 164,8 
1958 17,3 17,0 197,6 
1959 17,8 17,6 233,6 
1960 18,4 17,9 241,0 
1961 19,0 18,6 282,0 
1962 20,3 19,5 345,3 

tímabilinu, og er gert ráð fyrir auknum 
viðskiptum landanna. Helztu vörur, sem Ís-
lendingar selja Ungverjum, eru hraðfrystur 
fiskur, fiskmjöl, lýsi o. fl., en kaupa í stað-
inn sykur, vefnaðarvörur, iðnaðarvörur o. 
fl. Samkvæmt greiðslusamningnum fara 
greiðslur milli landanna fram í reiknings-
pundum, og var samið um gagnkvæma yf-
irdráttarheimild. Fari skuld annars hvors 
samningsaðila yfir hið ákveðna hámark og 
hafi það ekki verið jafnað innan 60 daga, 
ber að greiða slíka umframskuld í frjálsum 
gjaldeyri. 

Gengisskráning. 

Gullgengi íslenzkrar krónu. Pappírskrón-
an er nú 5,12536% af upphaflegu verðgildi 

sínu. Ein pappírskróna samsvarar nú 
0,0206668 gr af skíru gulli. Samkvæmt því 
jafngilda 100 gullkrónur 1.951,09 pappírs-
krónum. 

Stofngengi íslenzku krónunnar er 43,00 
kr. í einum Bandaríkjadollar. 

Kaupgengi Bandaríkjadollars er 42,95 kr. 
og sölugengi 43,06 kr. Gengi á öðrum 
frjálsum gjaldeyri er skráð eftir gengi við-
komandi gjaldeyris gagnvart dollar. 

Í XVIIL töflu eru sýndar þær breyting-
ar, sem orðið hafa á skráningu erlends 
gjaldeyris hjá Seðlabanka Íslands, frá því 
að yfirlit yfir gengi var síðast birt í Fjár-
málatíðindum. Gengi á eftirtöldum mynt-
um, sem ekki eru sýndar í XVIII. töflu, 
hefur verið óbreytt frá síðasta yfirliti: 
peseti 71,60 kr. kaupgengi og 71,80 kr. sölu-
gengi, tékknesk króna 596,40 kr. kaup-
gengi og 598,00 kr. sölugengi, allt miðað 
við 100 einingar af erlendu myntinni. Þá 
hefur skráning einnig verið óbreytt á reikn-
ingskrónu í sambandi við viðskipti við 
vöruskiptalönd, þar sem reikningsviðskipt-
in eru skráð í íslenzkum krónum: kaup-
gengi 99,86 kr. og sölugengi 100,14 kr. 
fyrir hverjar 100 reikningskrónur. Sömu-
leiðis hefur gengið verið óbreytt á reikn-
ingspundum í sambandi við viðskipti við 
vöruskiptalönd, þar sem viðskiptin eru 
skráð í sterlingspundum sem reikningsein-
ingu: kaupgengi 120,25 kr. og sölugengi 
120,55 kr. fyrir hvert reikningspund. 
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XVIII. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands 
1. nóvember 1962 til 31. maí 1963. 
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XVIII. tafla, frli. Gengisskráning hjá Seðlabanka Islands 
1. nóvember 1962 til 31. maí 1963. 






